Årsmelding 201.5
Friends of Samaritan Technical Secondary School, Tarime

Det skal avholdes årsmøte i foreningen 12. mars 2016.

Styret har for 2015 bestått av
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Morten Byholt (formann)
Magnar Aune {nestformann)
Martin Risøy (sekretær)
Torgny Steinskog
Per Einar lversen

Vararepresentanter
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vært

1. Vara: Jorunn Haugen (kasserer)

2. Vara: Jon Lasse Haugen
3. Vara: Kristian Sandrød

Solveig Steinskog og Torgny Steinskog representerer foreningen i Tarime, og de deltar begge på

styremptene. Eivind Nygaard har fungert som daglig leder og regnskapsf6rer for foreningen, og han
deliar også på styremøtene.
Det har vært avholdt konstituerende møte og Wterligere 3 styremØter i perioden.
Det har totalt blitt samiet inn kr 356 000 til skolebygging og kr 121 000 til evangeliseringsarbeidet,

totalt kr 487 000. Vi har sendt ut henholdsvis kr 326 000 og kr 130 000, totalt kr 456 000.
lnnrapporterte gaver under fradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner kan gi giverne
fradrag for et totalt beløp på inntil kr 248 000.
Vi har i 2015 fortsatt byggearbeidene med gutteinternat og kjøkken/kantine. Målsettingen for 2015
var å ferdigstille L. etasje av gutteinternatet, vi er litt forsinket, men planen er at guttene kan flytte

inn i mars 2016. Total kostnad for internatet i en etasje er ca 180 mill Tanzania shilling {ca kr 700
000i, ca 30% er finansiert fra foreningen og resterende 70% er lånefinansiert lokalt. Samtidig har vi
klart å ha fremdrift på kjøkkenlkantine etter at det er stilt nye krav fra myndighetene, ringmur,
vegger og rominndeling er ferdigstilt for en etasje, og deler av bygget er fundamentert for 3 etasjer.
Solveig og Torgny Steinskog har stått ytterligere ett år i arbeidet for foreningen vår i Tarime, med

oppdrag om å drive evangeliserings- og hjelpearbeid, og samtidig følge opp byggeprosjektet. De har
vaert våre stedlige representanter siden november 201-3. Solveig og Torgnys tilstedeværelse styrker

