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INN KALLING TIL GEN ERALFORSAMLINGIARSMøTE

Torsdag 16. april 2020 kl. 18.00
Ad resse: Gjesteserueringen på Norges Veterinærhøgskole, Adamstuen Oslo

1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av protokolltører og 2 (to) perconertilå underskrive
3. Styrets beretning
4. Arsregnskap
5. Budsjett
6. lnnkomneforslag
7. Forslag om nedleggelse av NBF
8. Fastsettelse av medlemsavgiften (utgår om pkt 7 vedtas)
9. Valg av leder, 7 (sW) styremedlemmer, 3 (tre) tilvalgkomiteen (utgårom pkt 7
vedtas)
10. Godkjenning av revisor (utgår om pkt 7 vedtas)

Etter generalforsamlingen kan vi by på:

Lett servering og oppdatering fra bamehjemmene

Vi håperflest mulig har lyst og mulighettilå komme på møtet, og gledeross tilå se
dere.

Velkommen!

Hilsen styret iNBF

NB: Årsregnskap, revisorberetring og budsiettforslag deles ut på årsmøtet
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Ønsker du dokumentene tilsendt i forkant av møtet send e-post til
sfu *sffi {s ry {}§ks{dffi §#}Æffi

Styrets årsberetning for 2019
Styret har i denne perioden bestått av følgende medlemmer:
Emst-Otto Ropstad (Leder) lkke på valg
Tilak Kanti Barua lkke på valg
Jone Edland På valg
OIav tt/yrholt På valg
Rony Soleiman lkke på valg
Gry Ramstad På valg
Valgkomit6: Anne Kummen Tore Grøv og lngebjørg Støfring
Revisor: Ronald Magnussen, MPR revisjon ÆS
Fadderkontakten: Emst-Otto Ropstad (redaktør), Olav Myrholt (skribent), grafisk
utforming (Jakub lsmer)

Møter
I perioden hardet blitt avholdttiordinære styremøter.
Generalforsamling/årsmøte ble avholdt den 4. april i gjesteserveringen Norges
Veterinærhøgskole. Der ble NBF styret valgt. Ernst-Otto Ropstad som leder.

Daglig drift
Foreningens kontorfunksjon har i perioden blitt utført av styremedlemmene Tilak Kanti
Barua (økonomi), Jone Edland, og Ernst-Otto Ropstad (medlemskontakt pr mail) samt
Ronald [\llagnussen, MPR revisjon ÆS (regnskapsfører).
Foreningens hjemmeside (bangladesh.no) samt facebookside har blitt oppdatert av
Jakub lsmer. Facebooksiden harvært relativt godt besøkt.

Styret har jobbetforå skaffe flere fadderc og medlemmer
l/edlemmene har i løpet av foreningens 47 år gitt mange, spesieft jenter, støtte til et
bedre liv, og verden har blitt bedre for stadig flere.
Det har vist seg vanskelig å skaffe flere faddere, slik at vi kan opprettholde støtten på
dagens nivå, eller aller helst øke denne. Styret har jobbet kontinuerlig, både med å
skaffe flere faddere, samt å skaffe midler på andre måter. Styret håper på støtte og
hjelp fra medlemmene med dette arbeidet.

Fadderkontaltbn
Fadderkontakten har kommet ut med to nummer i løpet av perioden. Fadderkontakten
sendes ut elektronisk til alle som har oppgitt e-postadresse. På denne måten sparer vi
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en god del penger, som kan komme prosjektene i Bangladesh tilgode. De som ikke
har oppgitt e-postadresse ble oppfordret til å gjøre dette.

Medlemsforhold
Pr. 31 .12.2019 hadde foreningen 224faddere som støttet 246 fadderskap. Dette er
en nedgang fra januar2017 (hhv 257 og 295).

Støtten fordeles på de fire bamehjemmene og Sultana Zamans slumskole etter
følgende nøkkel:

r Agrasara 33,7
o Bottomley Homes 33,7
o Dhammarajika 3,9
o Dhaka Orphanage 22,6
o Slumskolen 6,1

Dennefordelingsnøkkelen harblittbruktsiden 2013, og utgangspunktetvarantall
fadderskap på hvert enkelt bamehjem den gangen.

Lokal oppfølging i Bangladesh
Styreleder samt to medlemmer var på faddertur november 2019. Alle barnehjemmene
samt slumskolen ble besøkt. NBF representantene ble godt mottatt og det virker som
driften ved alle institusjonene ergodt ivaretatt.
Md Alamin fra organisasjonen Education for Deprived Students i Kuhlna overtok som
vår lokale representant ijanuar 2015. Alamin har besøkt alle bamehjemmene og
skolen minst en gang i løpet av 2019. Avtaft timetall pr måned er satt til 15 og honorar
til 8000,- samt 1000,- NOKtildekning av reiseutgifter. Alamin holder kontakt med
bamehjemmene over telefon mellom besøkene. Alamin har tatt initiativ til å motivere
de eldre elevene ved Old Dhaka og Bottomley til å ta ansvarfor å undervise de yngre
barna, noe som har blitt godt mottatt.
Han har hatt jevnlig kontakt med NBF-styret.

Barnehjemmene, slumskolen og utdanningsfondet
Samabeidet med barnehjemmene har stort sett vært godt i perioden, men vi har ikke
mottatt årsrapport fr:a alle. De dette angår har fått puning. Siste oppdatering fra disse
kommer forhåpentligvis på årsmøtet.
Alle barna får utdanning, helsestell og mat. Mange av barnehjemmene har også
utfl ukter og kutturelle aktiviteter.

Fra Bottomley melder de har 125 jenter som bor på barnehjemmet.l2 jenter har tatt
SSC-eksamen og hardratt hjem tilslektningene sine. tvlange av jentene harvist bra
resultateriPEC;2fikkA+, SfikkeA og tofikkA-. IJSC vardeten somAog 3A- og 3
eleverfikk B.

Old Dhaka Orphanage har 85 eleverfra Play class til Bachelor. 58 av dem er jenter, og
de rapporteres av vår lokale assistent å være vel ivaretatt av ledelse, administrasjon
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og hjelpere. Old Dhaka har itillegg til NBF også støtte fra myndighetene og private
givere inabolaget.
De elevene som bor på Old Dhaka går på skole andre steder i gamlebyen, og følges
hverdag tilskolene sine og hjem igjen. På fritiden harde et aktivitetsprogram som
fører barna sammen og skaper et godt sosiaft miljø. På ettermiddagene gjør de lekser
og leksehjelp gis av frivillige lærere utenfra. Om kveldene harde et vellykket
undervisningsprogram der de eldre elvene undeMser og hjelpe de yngre
viderekomne elevene.

Agrasara er på landsbygda ikke så langt fra Chittagong. Komplekset av bamehjem,
grunnskole, videregående skole og yrkesskole betjener mange forckjellige etniske
grupper. Agrasara harderforet utmerketforhold tillokalbefolkningen og var itillegg til
stor hjelp for samfunnet rundt under en om
for en tid tilbake. Det er mange elever som får utdanningen sin på Agrasara, og det
prosenfuise antallet elever med god(ent avgangseksamen er også høyt.
En japansk giver har sponset bygging av ny systue og den bengalske stat har sponset
bygging av et eget jente college, med blant annetsvært godt utstyrt PC-sal.
NBFs støtte var i 2019 111 210,- kr og dette gikk til de 500 elevene på Agrasara
Orphanage. 185 av barna er foreldreløse. Alle bama år 3 måltider per dag.
Agrasara High School og colleget er skoler der det må betales skolepenger, men alle
på Agrasara Orphanage og hostelfårgå på denne skolen gratis.
Den yrkesrettede utdanningen og trening i tekstilabeid (<<garments») gir jenter og
kvinner iChittagong HillTracts muligheten tilkvalisering ien vekstnæring i

Bægladesh. Denne undervisningen erfinanansiert av Japanske donorer. 265 jenter
går på colleget nå, og mange utfordringer knyttet til undervisningsrom, fasiliteter ellers
nå kan blien saga blott, mens mangelen på ren drikkevannsforcyning består.
På Agrasara Orphanage er hovedutfordringen itillegg til mangel på rent drikkevann,
nedslitte spiserom og toaletter. Skolen harvokst iantallelever, mens fasilitetene ikke
har blitt oppjustert tilstrekkelig.

SUS har rundt eleverfra nuserytil4.klasse, hvorav majoriteten er jenter. De 13
lærerne og den administrative staben står for drift og undervisning. Pedagogisk
program og opptakssystem har blitt s§rket. De har tilstrekkelig med skolematenell
tilgjengelig og elever som presterer godt. NBF er eneste sponsor. Skolen arrangerer
kvartals-vise programmer for foreldre og går på hjemmebesøk.
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