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INSTÄLLT ORDINARIE ÅRSMÖTE!!!
DET EXTRA ÅRSMÖTET GENOMFÖRS SOM TELEFONKONFERENS
Tuki Nepals styrelse har beslutat att ställa in det planerade årsmötet söndagen den 29 mars, p g a risken för
corona-smitta. Enligt våra stadgar skall årsmöte hållas innan mars månads utgång, men då styrelsen anser att det
råder särskilda omständigheter med bl. a förbud mot folksamlingar för att undvika smitta, hoppas vi att våra
medlemmar accepterar detta beslut.
Däremot måste vi hålla det extra årsmötet som är utlyst till samma dag – söndag 29:e mars, kl. 15.00. Detta möte
kommer att hållas via en telefonkonferens – se info längre ner.
Att vi kör det extra årsmötet beror på att vi måste ändra våra stadgar och välja en ny revisor, eller efter
stadgeändringen, en revisionsbyrå som utser revisor. Detta därför att den för 2019 års revision, valda revisorn, har
avslutat sin anställning och därmed inte kommer att kunna granska Tuki Nepals årsrapport. Tuki Nepals styrelse
har valt att föreslå ändring av stadgarna så att vi istället för en personlig revisor väljer en revisionsbyrå som i sin tur
utser revisorn – för att slippa extra åtgärder om ännu en revisor skulle hoppa av uppdraget av orsaker Tuki Nepal
inte har någon del i.
Tuki Nepals styrelse har som plan att genomföra det ordinarie årsmötet, inklusive information med bildvisning och
film, så snart virus-läget medger och myndigheterna lättat på förbudet mot större folksamlingar. Vi har många äldre
personer som medlemmar och för att undvika att de smittas men ändå ge dem chans att delta på föreningens
årsmöte, hoppas vi kunna genomföra detta i september. Senast 31 december måste dock årsmötet ha genomförts i
någon form.
Medlem som önskar ställa frågor om dessa styrelsebeslut ber vi maila info@tukinepal.org eller ringa Ewa
Söderberg (kontaktperson och kassör i föreningen) på tel. 0708 48 69 95 före den 29 mars kl. 15.
Det extra årsmötet har endast två punkter att besluta om:
1. Ändring av stadgar (förslag se nedan)
2. Val av revisionsbyrå som utser revisor till Tuki Nepal (förslag se nedan)
Förslag från styrelsen gällande ändring av stadgar § 9 Revisorer:
Ändras från:
Årsmötet skall välja minst en (1) revisor samt en (1) suppleant. Dessa väljs för tiden fram till nästkommande
ordinarie årsmöte. Revisorerna skall verkställa revision samt avge revisionsberättelse före årsmötet.
Till:
Årsmötet skall välja en (1) en auktoriserad revisionsbyrå som utser revisor samt en (1) föreningsrevisor. Dessa
väljs för tiden fram till nästkommande ordinarie årsmöte. Revisorerna skall verkställa revision samt avge
revisionsberättelse före årsmötet.
Förslag till val av Revisionsbyrå: Öhrings PriceWaterhouseCoopers AB

För att delta på det extra årsmötet ringer du 08 5788 6090 och anger möteskod: 6166367

Nepal är idag coronafritt men har stängt sina gränser och avslutat turistsäsongen!
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Sumitra Khadka, hennes 3 barn och mamma kan snart flytta från plåtskjulet till det nya jordbävnings-resistenta huset – bilderna
tagna i oktober 2019 och mars 2020.

HUSEN I BYN CHANDANE VÄXER SNABBT FRAM
Nu är 3 av de 12 husen i Chandane nästan färdiga, det är finliret kvar – målning, fönsterglas, spis etc. De övriga
husen är alla i gång och planen är att alla 12 familjer ska kunna flytta in i sina jordbävnings-resistenta hus innan
monsunen kommer i maj – juni. Tack alla som gjort detta möjligt!!!

Man Bahadut Bhujel, hans fru och 4 flickor i åldrarna 4 – 12 år ska snart lägga taket på sitt hus. Bilderna tagna i oktober 2019
då endast grunden var påbörjad och i mars 2020. Nedan är två av husen som snart är inflyttningsfärdiga
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