Generalforsamling i ITA, 14.04.15
Pkt. 1 Formandens beretning
a: Nepal:
Der har været hjælpelærere siden 2011. Sidst Kamilla og Søren.
De har været kritiske over for de regeringsansatte lærere, der ikke i tilstrækkelig
grad passer deres arbejde.
Kan Jimmy gøre noget ved det?
De frivillige skal være gode eksempler, men der skal ikke være for mange samtidig
på den samme skole.
Vi støtter 2 1/2 lærer på skolerne:
Pemba (10 000 rupees) Tartong
Sunita L (8000 rupees) Nakote
Sunita K 6500 rupees) Nakote
Jimmy vil gerne have Pembas løn forhøjet til 15 000 for at kunne beholde ham.
Der er 9500 kr på Spar Nord-kontoen. Der skal betales 7200 kr til maj. Det er blevet
dyrere, fordi dollaren er steget, så der er brug for flere bidragydere.
Vi har fået 21000 kr fra Ecco Sko, og der er solgt for 4500 kr på Skanderborg
Festival . LEGO gav 10 kg klodser, men ingen penge.
De frivillige betaler 200 dollars til organisationen.
Jytte ønsker hjælp til at søge fonde og efterlyser gode ideer.
Lisbeth går ind i arbejdet med at administrere Nepal skolefondene.
b) Jakutsk (studierejse)
En stor oplevelse - et spændende kulturmøde!
c) Polen ( studierejse )
Der er program for turen i bladet.
Daniel har ansvar for programmet fra Lublin.
Vi er to dage på egen hånd i Warschava .
Turen koster 450 euro ( ca. 3500 kr) plus flybillet.
Vi søger Hermod Lannungs Fond, der sidst gav 14000 kr
Fonden giver til arbejde for FN' s ideer. Vi er medlem af FN-forbundet.
Marina og Galina får frit ophold i Polen .
d) Nepal i påsken 2016

Max. to ugers rejse med vandring til skolerne.
Elisabeth, Ester, Jette, Jytte, Ellen G og Helle er interesserede.

Pkt.2 ITA-post
Skal den være online eller udsendes på papir som hidtil?
Jettes mening er, at mange - især i udlandet har stor glæde af at få bladet i
sædvanlig udgave, og at mange ikke har umiddelbar adgang til computer.
Det koster 4000kr at få bladet trykt og udsendt i 200 eksemplarer.
Pkt. 3 Regnskab foreligger skriftligt og afventes senere, da kassereren p.t. er syg.
Regnskab for Nepal-kontoen ( se bilag).
Lærerløn betales tre gange årligt og i oktober dobbelt løn.
Der er god brug for faste indbetalinger til Nepal-kontoen.
Fastsættelse af kontingent: 200 kr årligt.
Pkt. 4. Indkomne forslag: ingen
Pkt. 5. Valg
Jytte og Helle er genvalgt som henholdsvis formand og sekretær.
Suppleanter: Troels og Simone
Revisorer: Ole og Ellen Widding
Revisorsuppleant: Sonja
Pkt. 6. Eventuelt
Medlemstallet i Danmark er p.t.mellem 35 og 40.

Generalforsamlingen blev afholdt på Helms Skole i Korsør, hvor formanden ( Jytte)
som sædvanlig havde sørget for et ualmindeligt velsmagende og godt traktement til
de fremmødte.

