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Foreningens medlemmer  
Ved årsskiftet 2021/22 hadde foreningen 67 betalende medlemmer, mot 57 betalende ved årsskiftet 

2020/2021. Fem av disse var helt nye medlemmer i 2021. Styret har jevnlig svart på henvendelser fra 

personer som kontakter foreningen på e-post og gjennom Facebook, med informasjon om Nepal.  

Styremøter 
Etter årsmøtet i september 2021 avholdt styret et styremøte 14. oktober. Øvrige styremøter fra 2021 

er omtalt i årsmeldingen som ble behandlet på årsmøtet samme år. 

Styremøter brukes 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 2021 kom foreningens inntekter fra medlemskontingenten og salg av 

lotteri på årsmøte. Kostnader til leide lokaler gikk ned fra 2020, fordi flere arrangementer ble 

gjennomført digitalt. Foreningen skulle arrangert Ytringsfrihet-seminar i mars 2020, men det ble 



avlyst p.g.a. Covid-19. Utgiftene til Ytringsfrihet seminaret ble sponset av Fritt Ord, og disse midlene 

er fortsatt en del av foreningen beholdning. Foreningen hadde noen medlemsmøter og styremøter 

digitalt gjennom Zoom under pandemien. For mer om økonomi, se årsregnskapet.  

● Medlemsundersøkelse. Undersøkelsen ble sendt til foreningens betalende medlemmer. Av disse 

svarte 22 personer på undersøkelsen. Undersøkelsen omfattet blant annet ønske om forslag til tema 

på arrangementer, innspill og forslag rundt kommunikasjonsarbeidet, forslag til hvordan øke 

medlemstallet i foreningen, mm. Resultatene ble presentert på årsmøtet i september 2021. En 

rapport kan også sendes medlemmer på forespørsel. Styret vil bruke resultatene fra undersøkelsen i 

sitt videre arbeid. 

● 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. Styret 

ønsker jevnlig kontakt med medlemmene, og sender ut nyhetsbrev på epost om aktuelle saker fra 

Nepal, med linker. De samme sakene vil også komme på Facebooksiden vår. I 2021 ble det også 

sendt en epost-hilsen fra styret i forbindelse med høytider. 

● Salg av bøker. Det ble ikke solgt noen bøker fra foreningen i 2021. 

● Årshjul. Styret arbeider ut fra et årshjul med planlagte tidspunkter for styremøter, arrangementer, 

nyhetsbrev og Hamro Patrika. 

 

Møter, årsmøte og andre arrangementer  
Dette året var annerledes, og alle er rammet av koronapandamien. Det lokalet vi har holdt de fleste 

møtene i tidligere år, Batteriet, Kirkens Bymisjons, har ikke vært tilgjengelig. I 2021 ble årsmøtet og 

medlemsmøtet avholdt i Bærum International Hub, mens andre medlemsmøter ble avholdt digitalt. 

Styret diskuterer fortløpende mulige temaer til arrangementene.  

● 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.  

● Webinar med ICDP 10. juni 2021. Fem foredragsholdere fra både Norge og Nepal snakket om 

veiledning av foreldre og andre omsorgsgivere. ICDP ble startet av to psykologer, og er i dag 

implementert i 53 land. I Nepal startet implementeringen i 2014. Nærmere 5000 voksne har 

gjennomført programmet i Nepal. Fra begge land deltok totalt 20 tilhørere. Arrangementet gikk på 

engelsk.  

● Årsmøte/medlemsmøte 15. septmber 2021 på Bærum International Hub. På grunn av korona og 

hensyn til smittevernregler ble årsmøtet også i år utsatt til september. Tema til medlemsmøtet etter 

årsmøtet var NepaliMed Norway - ved Kim L'Orange Sørenssen. NepaliNed Norway har utspring i det 

medisinske miljøet ved NTNU og St. Olavs hospital i Trondheim, og ble etablert med bakgrunn i 

jordskjelvet i 2015. De samarbeider med det Dhulikhel hospital. Under pandemien har 

organisasjonen bistått og blant annet donert tester. 



● Hyggelig kveldstreff i desember. Overskriften var Tihar-festival og advent. Lokasjon for 

arrangementet var Kathmandu restaurant i Oslo, og det ble servert nepali snacks-mat. Seks personer 

møtte opp, og i tillegg var styret godt representert.  

● Ytringsfrihet og sensur i Nepal: NNF hadde planlagt et arrangement på Litteraturhuset i mars 2020. 

Grunnet pandemien ble dette utsatt i 2020 og 2021. Arrangementet har fått økonomisk støtte av 

Fritt Ord. 

 

Medlemsbladet: Hamro Patrika  
Det ble utgitt ett nummer av Hamro Patrika i 2021. Nr. 1 i mai. Redaktør har vært Ragnhild Krogvig 

Karlsen. Layout har vært ved Merina Maharjan. Styret medvirker som redaksjon. 

Vi takker Amit Mashamasi, Ankit Kadgi  og Ananda Maharjan, Nepal Art Post og 
kunstnerne Samundra Man Singh Shrestha,  Bhaj Raj Maharjan og Manish Lal Shresta, Ingunn 
Ødegaard, Ole Rasmus Bjerke, Smita Malla, David Durkan og Beni Rani Ghale for bidrag i form av 
artikler, tekst og/eller 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 2021 har hjemmesiden hatt 2568 visninger, fordelt på 1256 individuelle besøkende. Antall 

visninger og antall besøkende har gått noe ned siden 2020. Flest besøk har siden fra Norge, USA og 

Kina. Året med flest besøk var 2015, med 9087 visninger. Statistikken går tilbake til 2013. 

Det er forsiden, siden om Styret og siden om Medlemsundersøkelsen 2021 som var de mest besøkte i 

2021. Boken «Adventures in Nepal» har blitt lastet ned 332 ganger, som er en nedgang fra 2020. I 

tillegg Boken «Nepal- om landet og folket» ble lastet ned 580 ganger i 2021.  

Henvisningene til siden skjer i de fleste tilfeller via Google-søk, men også en del via Facebook.  

Facebook-siden er en kanal hvor styret oppretter og deler arrangementer, kommuniserer 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.  

NFFs Facebook-side hadde hadde 727 følgere og 697 likes per 09.02.22, sammenlignet med 710 

følgere i mai 2021. Facebook-gruppen til foreningen «Norge-Nepal forum» hadde 466 medlemmer 

09.02.2022, mot 446 medlemmer i mai 2021.  

 

 

Oslo, 10.02.2022 

For styret i Norge-Nepalforeningen  

Ingunn Dreyer Ødegaard 


