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PN-nytt 29 2007
Hej!
Här kommer lite info från föreningen inför det kommande året. Övrigt som noterats är att
det förekommer en debatt där organisationer med 90-konto har höga ersättningar till
ansvariga. Om detta råder det säkert delade meningar men noteras kan att Projekt Nepal är
en renodlat ideell förening och jobbar efter principen att en krona i Sverige är en krona i
Nepal. Våra låga administration består i frimärken och överföringskostnader till Nepal och
dessa täcks av medlemsavgiften.
Det landade ett mail på redaktionen från Birgitta Mörk i Svartlå där hon berättar om ett
fortsatt engagemang trotts att Bodens Kommun lade ner skolan. En fredsfest arrangerades i
höst och behållningen 4 300 kr går till fadderskolan. Läs mer>>
Ha en God Jul&Gott Nytt År
Bo Axhammar, redaktör
Har du synpunkter på detta mail eller vill avsluta din prenumeration, skicka ett mail

Julbrev 2007
Verksamheten både på skolan i Nepal samt i föreningen flyter på ett bra
sätt. Biva som är rektor på skolan har under året erhållit ett pris ”National
Award of Education”. En kvalitetssäkring av undervisningen. Helt klart!.
Dock behövs det nytändning i föreningen! Vi behöver nya engagerade
styrelseledamöter och människor som kan engagera sig ytterligare. Vi
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kan erbjuda ett stort nätverk kopplat till Nepal för att starta spännande
win-win verksamhet både i Sverige och Nepal. Nästa år kommer det att
hända en hel del i föreningen. I oktober ordnar föreningen en resa till
Nepal och skolan samt att vi under våren ordnar en återträff för alla som
varit med på resorna och även nya medlemmar i föreningen. Vi i
styrelsen försöker även bringa pedantisk ordning i fadderverksamheten.
Det är därför av YTTERSTA VIKT ATT ALLA FADDRAR SJÄLVA
ANSVARAR OCH HÅLLER KOLL PÅ SINA BETALNINGAR! Vi söker
även nya faddrar då en del avslutat sitt åtagande.

Återträff 2008

Söndagen den 20/4.
Styrelsen ordnar aktiviteter och mat.

Fakta om resan
- Ungerfär 18 dagar
- Avresa ca 25 oktober (så att lärare kan utnyttja höstlovets ledighet)
- Programmet består av trekking, kathmandu, besök på skolan och andra
organisationer
- Prisindikation ca 18 000 sek inklusive det mesta utom några måltider.
Detaljerat reseprogram kommer under början av året.

Hör av er redan nu om ni är intresserade! Bokning i april ger oss bättre
möjligheter till bra pris på flygbiljetten. INTRESSEANMÄLAN TILL
FREDRIK. info@riverworks.se

God jul på er alla!
Mvh
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Hela styrelsen i Projekt Nepal.

Föreningen ProjektNepal är en ideell förening som ska vara en sammanhållande länk i
samarbetsprojekt mellan Luleå tekniska universitet, Nepalesiska skolor och svenska grundskolor.
Målet är att stödja och uppmuntra internationellt pedagogiskt och kulturellt utbyte.
Föreningen förmedlar ekonomiska medel till, Aspodel Public School . Föreningen förmedlar även
fadderbarn vid fadderskolan Aspodel Public School. Information om föreningen hittar du på vår
hemsida http://www.welcome.to/ProjektNepal
Styrelsen för ProjektNepal

Föreningens insamlingskonton

Ordförande Fredrik Broman
Vice Ordförande David Broström
Sekreterare Arne Forsman
Kassör Helena Lilja
Suppleant Anders Holmqvist

Medlemsavgift 100kr/år Bg 5570-1577
Att bli fadder kontakta Helena Lilja
Fadderbarnskonto Bg 5570-1569
Stöd till Fadderskolor Bg 5570-1676
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