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(x) Er på valg i år.
Kommentar til verv som nestleder: Stein Arne Fossum har trukket seg fra styret midt i
perioden, og vervet er derfor ledig.

Foreningens medlemmer
Ved årsskiftet 2020/21 hadde foreningen 57 betalende medlemmer, mot 76 betalende ved
årsskiftet 2019/2020, og 87 i årsskiftet 2018/2019, 7 av disse var helt nye medlemmer i 2020.
De 57 betalende medlemmer fordeler seg slik: 36 enkeltmedlemmer, 17 familiemedlemmer,
og 4 organisasjonsmedlemmer. (1 medlem som hadde forhåndsbetalt for 2020).
Styret har jevnlig bistått personer som kontakter foreningen på e-post og gjennom Facebook,
med informasjon om Nepal.

Styremøter
Styret har avholdt tolv styremøter i 2020 fysikk og digital: 17.1, 4.2, 17.2, 5.3, 11.3 (digital)
10.3, 14.5 (digital), 6.8, 17.9, 15.10 (digital), 5.11 (digital) og 3.12 (digital). Styremøter hittil i
2021: 7.1, 18.2, 8.4, 20.5 og 22.6 (alle møtene var digitale).
I tillegg avholdt styret online-møter i 2020 ved ekstraordinære behov. Møtene har blitt brukt
til å planlegge aktiviteter, som medlemsmøter og informasjonsformidling. Styremøtene har
foregått i Oslo og inkluderte de som ikke har hatt mulighet til å delta fysisk gjennom
videokonferanser.
Prioriterte saker
Foreningens økonomi:
●
I 2020 har foreningens inntekter kommet fra medlemskontingenten og salg av lotteri på
årsmøte, samt salg av boka «Adventures in Nepal».
Kostnader til leide lokaler har vært mer i 2020 enn i 2019. Foreningen skulle arrangert
Ytringsfrihet seminar i mars men det ble avlyst p.g.a. Covid-19. Utgiftene til Ytringsfrihet
seminaret ble sponset av Fritt Ord. Foreningen har betalt til lokalene i 2020 til Litteraturhuset
selv om seminaret ble avlyst og til årsmøte 10.sept.2020. Foreningen hadde noen
medlemsmøter og styremøter digitalt gjennom Zoom under pandemien.
For mer om økonomi, se årsregnskapet.
Salg av reiseboka «Adventures in Nepal»
●
Vi har fremdeles salg av boka. I 2020 solgte foreningen 21 bøker (20 bøker i Utforsk Verden
Reisemesse i Oslo 2020 og 1 bok i årsmøte, og 2 bøker delt ut som gave. Da har foreningen 7
bøker igjen på restlager i Norge.
Medlemsmøter
●
Vi har holdt 2 medlemsmøter i 2020, i tillegg til “Utforsk Verden”-messen. 10.september
hadde vi medlemsmøte i forbindelse med årsmøtet, der Suraj Thapa fra Oslo
Universitetssykehus (OUS) holdt et innlegg om “Psykisk helse og psykiatri i Nepal”, og
14.november arrangerte vi et digitalt arrangement under “Tihar”-festivalen (Se mer om disse
under).
Seminaret om ytringsfrihet som skulle blitt avholdt i mars 2020 ble utsatt inntil videre på
grunn av Covid-19.
Månedsbrev
●
Vi ønsker jevnlig kontakt med våre medlemmer, og sender ut månedsbrev på epost om
aktuelle saker fra Nepal, med linker. De samme sakene vil også forekomme på Facebooksiden vår. Mellom noen utgaver av HP, har vi pleid å sende medlemmene en e-post-hilsen fra
styret til nyttår, jul, dashain, tihar og et sommerbrev.
Nyhetsbrevet er en kommunikasjonskanal for å gi informasjon til medlemmer om hva som har
skjedd i foreningen siden sist, siste nytt fra Nepal og kommende arrangement med lenker.
Aktuelle saker fra Nepal er også presentert foreningens Facebook-side.

Møter, årsmøte og andre arrangementer
Styret diskuterer fortløpende mulige temaer til medlemsmøtene. Vi etterlyser innspill fra
medlemmene for å finne temaer som kan få folk til å komme til møtene. Dette året var
annerledes, og alle er rammet av koronapandamien. Det lokalet vi har holdt de fleste møtene i
det siste, Batteriet, Kirkens Bymisjons, har ikke vært tilgjengelig. I 2020 ble årsmøtet og
medlemsmøte avholdt i Bærum International Hub, mens andre medlemsmøter ble avholdt
digitalt.
Reisemesse 2020, 25. – 26. januar
●
NNF deltok på Utforsk Verden-messen i hotell Radisson Blues konferanselokaler i Oslo, for å
promotere turist-året ‘Visit Nepal 2020’. Nepal-standen på messen var et samarbeid mellom
Norge-Nepalforeningen, Non-Resident Nepali Association (NRNA) Norway, Nepal Tourism
Board og den Nepalske ambassaden i Danmark. På messen har Nepal Tourism Board sponset
standen og utstyr. Attraktive bannere ble laget av NRNA-Norway og NNN. Sammen med
NRNA tok vi oss av gjester og spredte informasjon på standen. Det ble organisert kulturelle
innslag, seminar med Marit Bakke, quiz og boksalg i løpet av de to dagene på messen.
Arrangementet er dekket i HP nr.1, februar 2020. https://norge-nepal.no/2020/01/20/nnfdeltar-i-utforsk-verden/
Ytringsfrihet og sensur i Nepal: Nye stemmer, nye trusler 21 mars 2020 (utsatt)
●
NNF hadde planlagt seminar om “Ytringsfrihet og sensur i Nepal” på Litteraturhuset 21. mars
2020, fikk støttet av Fritt Ord: http://litteraturhuset.no/arrangement/ytringsfrihet-og-sensur-inepal/ . Grunnet pandemiutbruddet måtte vi dessverre avlyse og utsette seminaret på ubestemt
tid.
Målet med seminaret var sette fokus på ytringsfrihet og sensur i media etter at seks
journalister har blitt fengslet siden den sittende regjering tok over makten i 2018. Høsten 2019
kom det forslag i Nepal til en rekke lovendringer som vil begrense lovlige ytringer i sosial
medier og andre forum, og i januar 2020 ble en av disse lovene vedtatt. Dette har skapt stor
uro i et land med en stolt aktivisme-tradisjon. Under seminaret skulle vi ha fått innlegg fra
Samiksha Koirala, nepalsk journalist og medieforsker og journalistikk fra OsloMet, Prateek
Pradhan, tidligere redaktør av Kathmandu Post og nå leder av 12khari.com, en kritisk
medieblog i Nepal, Taranath Dahal, journalist og leder av Freedom Forum Nepal og Kristin
Skare Orgeret, professor i journalistikk ved OsloMet.
Årsmøte/medlemsmøte 10. september 2020
●
NNF holdt årsmøte i 10.september på Bærum International Hub. På grunnen av korona og
hensyn til smittevernregler ble det planlagte årsmøte i april 2020 utsatt til 10. september.
https://norge-nepal.no/2020/08/26/arsmote-og-medlemsmote-i-norge-nepalforeningen-2020/
Tema til medlemsmøtet etter årsmøtet var ‘Psykisk helse og psykiatri i Nepal ved Suraj
Thapa, spesialist i voksenpsykiatri og forskningsleder ved Klinikk for psykisk helse og
avhengighet ved Oslo Universitetssykehus (OUS). På medlemsmøtet snakket han om psykisk
helse i Nepal og prosjektet COMENTH-samarbeid i høyere utdanning innen mental helse
mellom Nepal og Norge - et prosjekt der studenter fra begge land er involvert.
Digitalt medlemstreff om Tihar - 14. november 2020
●
Tilpasset til tiden avholdt NNF for første gang et digitalt medlemstreff under den nepalske
lysfestivalen ‘Tihar’. https://norge-nepal.no/2021/01/12/digitalt-medlemstreff-om-tihar/ NNF
holdt en innledning der vi presenterte fakta om Tihar, og de medlemmene som hadde lyst,

delte historier og minner fra Tihar-feiring de selv hadde vært med på i Nepal. SverigeNepalforeningen var også representert på møtet. Stemningen var god, og historiene ble
mange. Vi avsluttet med allsang, der alle kunne være med å synge sangen Deusi og bhailo.
Webinar - Medlemsmøte med Mountain People i Nepal - 27. januar 2021
●
David Durkan, tidligere neste styreleder i Norge-Nepalforeningen ble intervjuet av Ole
Rasmus Bjerke fra styret om hvordan han driver organisasjon Mountain People og hva de
jobber med. David fortalte om ulike prosjekter og oppdrag, blant annet at de har vært med på
å bygge skoler, helsesenter, brønner og bibliotek. Finansieringen har kommet fra samarbeid
med bedrifter som Bergans, bidrag fra trekking-turister, og innsamlede midler. Målet har
alltid vært å hjelpe nepalesere til å hjelpe nepalesere. I dag har organisasjonen vært involvert i
over 500 prosjekter.

Medlemsbladet: Hamro Patrika
Det ble utgitt tre nummer av Hamro Patrika i 2020. Nr. 1 i februar, nr. 2 i september og nr. 3. i
desember. Redaktør har vært Ragnhild Krogvig Karlsen. Layout har vært ved Merina
Maharjan. Styret medvirker som redaksjon. Vi takker Marit Bakke, Pabitra Basnet, Rajesh
Gongal, Prativa Subedi, Dag Norling, Ingunn Ødegaard, Smita Malla, Siz Gurng og Lise
Bjerke og for flotte bidrag i form av artikler og foto. Redaksjonen henter også nyhetsstoff om
Nepal fra diverse kilder, som Kathmandu Post, Nepali Times, The Himalayan Times og The
Record, for å nevne noen.
Hamro Patrika blir distribuert som PDF-fil pr. e-post til medlemmene av foreningen. Med en
måneds forsinkelse blir de lagt ut på foreningens nettside, tilgjengelig for alle som besøker
nettsidene.

Nettkanaler: Hjemmesiden og Facebook
I året 2020 har hjemmesiden hatt 3472 visninger, fordelt på 1479 besøkende. Antall visninger
og antall besøkende har gått noe ned siden 2019. Det er forsiden, siden om visum og siden
med boken «Nepal – om landet og folket» som var de mest besøkte i 2020, sånn som i 2019.
Boken «Adventures in Nepal» har blitt lastet ned 824 ganger, som er mere en noensinne. I
tillegg Boken «Nepal- om landet og folket» ble lastet ned 801 ganger i 2020. Henvisningene
til siden skjer i de fleste tilfeller via Google-søk, men også en del via Facebook. Nettsiden
fikk et oppdatert design og bedre navigasjon i 2019.
NFFs Facebook-side hadde 710 følgere og 683 likes per 06.05.2021, sammenlignet med 664
følgere i april 2020. Facebook-gruppen til foreningen fikk det nye navnet «Norge-Nepal
forum» i 2019, og hadde 446 medlemmer per 06.05.2021 mot 409 medlemmer i februar 2020.
Facebook-siden er en kanal hvor styret oppretter og deler arrangementer, kommunisere med
medlemmer og andre via meldinger, og deler aktuelle saker fra Nepal. Facebook-gruppen
«Norge-Nepal forum» er en kanal hvor medlemmene kan dele informasjon, diskutere og stille
spørsmål. Informasjon om NNFs arrangementer blir også delt i denne gruppen.
Oslo 15.08.2021
For styret i Norge-Nepalforeningen
Smita Malla

