ÅRSMELDING 2017
NBFA er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund (Reg. Nr. 914 379 261) under
organisasjonsformen ”Forening/lag/innretning”. NBFA er ikke pliktig til å innrapportere
regnskap eller andre dokumenter som har med driften å gjøre. Styrets medlemmer til
enhver tid skal derimot registreres.

Styret
Styret består av fire faste medlemmer og to varamedlemmer. Styrets medlemmer velges
for en periode på 2 år, varamedlemmene for 1 år.
På årsmøtet 04.03.17 ble Einar Kippenes og Leif-Egil Lørum valgt inn i styret for 2 år.
Randi Nordlie og Haakon Støle sto ikke på valg. Åshild M. Fosdal og Heid Haugstad ble
valgt som varamedlemmer.
Styret konstituerte seg som følger:
Einar Kippenes, leder
Randi Nordlie, nestleder
Leif-Egil Lørum, sekretær
Haakon Støle, kasserer
Øystein Trædal ble gjenvalgt som revisor.

Møter
Det har vært holdt 6 styremøter, ett årsmøte og ett åpent møte.
På årsmøte deltok Jigme Drukpa og Sondre Bratland med sang og foredrag om
likhetspunkter i norsk og bhutanesisk folkemusikk.
Jigme Drukpa har gitt ut en CD med bhutanesisk musikk. Styret har kjøpt 20 av disse for
å kunne gi som gave eller for salg. Interesserte kan kjøpe dem for kr. 150 pr. stk.
Også denne gang ble det åpne møtet holdt i Cinemateket, Oslo 3. november der filmen
”Travelers and magicians” fra Bhutan ble vist. Før forestillingen ble det gitt tid og
mulighet for Einar Kippenes til å gi en reisebeskrivelse med bilder etter en prosjektreise
til Bhutan i september – oktober. Det var en fullsatt kinosal som så begge forestillingene.
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Medlemmer
NBFA har pr. 31.12.2017 38 betalende medlemmer. Av disse var 23 enkeltmedlemmer,
13 familiemedlemmer (med 2 personer eller flere i hver familie), 1 student og 1
bedriftsmedlem. Av årsmeldingen for 2016 går det fram at pr. 31.12.2016 hadde NBFA
28 betalende medlemmer hvorav 19 enkeltmedlemmer, 9 familiemedlemmer og 1
bedriftsmedlem.

Informasjonsarbeid
Logo
NBFA har fått ly logo utarbeidet av Rannveig Nordlie og Emuil Khoury. Den brukes nå
både på hjemmesiden, på facebookgruppa vår og på brevark.
Hjemmeside
Hjemmesiden (web-side), (http://www.nbfa.no ) presenterer NBFA og aktuelle
arrangementer. Styret arbeider med å utvikle hjemmesiden videre, det er lagt til flere
nye linker det siste året. Tanken er at man der skal finne informasjon både om NBFA og
nyttige lenker for informasjon om og bilder fra Bhutan.
Facebook
NBFA har en Facebook-gruppe.
(https://www.facebook.com/groups/10442760356035606988/) der aktuelle saker
presenteres. Gruppen er åpen og alle medlemmer av gruppen kan legge ut informasjon
og ellers kommunisere her.

Internasjonal kontakt
Den bhutanesiske ambassaden i Geneva har sendt NBFA diverse papirer i løpet av året,
bl. a. informasjon om mulighet for investering i landets næringsliv. Vi bestilte og fikk
også tilsendt en informativ brosjyre om Bhutan som ble distribuert med post til
medlemmene.
BNFA (Bhutan Norway Friendship Association)
Det har også dette året vært kontakt med personer i Bhutan som var med på stiftelsen
av BNFA (10.08.55). Organisasjonen er enda ikke formelt etablert med et valgt styre og
et samarbeid har derfor ikke vært mulig.
European Bhutan Friendship Societies (EBFS)
EBFS har invitert 21 ulike vennskapsforeninger med Bhutan fra Europa til en storsamling i Geneva og Chamonix 21. – 24. Juni 2018. Hensikten er å arrangere et
møtepunkt for alle de som har en felles interesse for Bhutan – Druk Yul – og utveksle
erfaringer.
Fra NBFA er Reidun ag Einar Kippenes påmeldt.
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Lederen av NBFA hedret i Thimphu
Einar Kippenes, a Norwegian teacher with a long history of working with the visually
impaired in Bhutan received the Bhutanese Order of Merit (gold) by His Majesty the King
Jigme Khesar Namgyel Wangchuck on 17th December 2017 during celebrations of the
110th National day of Bhutan. Kippenes received the award for his significant
contributions to the National Institute of Visually Impaired in Khaling, Bhutan.
Hentet fra den norske ambassaden i Indias hjemmeside:
https://www.norway.no/en/india/norway-india/news-and-events/new-delhi/news/norwegianreceives-bhutanese-order-of-merit-for-working-with-the-blind-in-bhutan/

Regnskap
NBFA hadde ved årets slutt et resultat i sitt regnskap på kr. 5.921,67 og en beholdning
på kr. 22.523,12.
Regnskapet for 2017 ble revidert av Øystein Trædal idet tidligere revisor,

Einar Kippenes
leder

Randi Nordlie
nestleder

Leif-Egil Lørum
sekretær

Haakon Støle
kasserer / regnskapsfører

Ski, 20. febuar 2018
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