
Arsmote i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn ph zoom

sondag 2l.mars202l kl. 14.00

Relevante dokumenter finnes p6: KTLBS - Arsmote 2021

l.Registrering: 26 personer var registrert ph Zoom

2. Meditasjon ledet av Lama Changchub

3. Apning av irsmstet

Lama Changchub og Anne Berteig snsket velkommen til irsmste pi zoom.

4.Yalg av ordstyrer og referenter og medlemmer til i signere Arsmoteprotokoll

Anne Berteig ble valgt til ordstyrer. Inger Johanne Gronset og Ruth Tuhus ble valgt til

referenter. Nanna Henriksen og Flemming Skahjem-Eriksen skal signere arsmoteprotokollen

og deltar i telling av stemmer ved valget av nye medlemmer til styret.

5. Arsmelding og regnskap for 2020

Anne Berteig presenterte irsmeldingen og tok utgangspunkt i situasjonen KTLBS har st6tt i

med nedstenging deler av aret pA grunn av Covid-l9. Det har vrert en fortlopende r,.urdering

om hva som er mulig 6 gjennomfore. Fi kurs har vert mulig 6 awikle, og2020 er fsrste Srret

som KTLBS ikke har hatt tilreisende lamaer. Imidlertid kunne sommerkursene gjennomfsres

med omfattende smittevern. Lama Changchub startet med onsdagsundervisning pA Zoom, og

et av kursene ble delvis gjennomfiart digitalt.

Det har blitt nedlagt mye arbeid gjennom 6ret for 6 styrke organisasjonen.

Medlemmer i BF er ved arsslutt 897, en okning med 16 personer fuattretfsr.

Antall stottemedlemmer er l4l, en okning pA 2.

Deltagere pA irsmotet gav positiv tilbakemelding pi grundig og omfattende arsmelding.

1. 1(tV
-\{l\



Yvonne Larsen presenterte arbeidet til Shenpen Aid.

Det har kommet inn over I million kr i innsamlede midler. Shenpen kunne formidle hjelp

raskt til nodstilte i India og Nepal der situasjonen var strekt preget av Covid-l9. En

testamentarisk gave hn gifit til Tilokpur-nonnene og skal blant annet brukes til legetjenester.

Arsmote i Shenpen Aid er 17. aprilkl. 10. Det kan bes om Arsberetning ved henvendelse til
post@shenpen.no.

Lill Paulsen la frem driftsresultatet. Dette er ikke ferdig revidert fra revisor enn6, men

minimale justeringer kan forventes. Frerre kurs har gitt mindre kursinntekter enn forventet.

KTLBS har fitt bidrag fra Lotteritilsynet phkr 292 000 som kompensasjon for avlyste kurs.

Stavanger buddhistforening overfsrte sitt overskuddl$ 278 000 til KTLBS da foreningen ble

awiklet. I tillegg har gaver og donasjoner (kr 380 000) gitt verdifullt tilskudd til okonomien.

P6 utgiftssiden har det vrert brukt nodvendige midler for i holde hjulene i gang og forebygge

skader. Av spesielle punkter ble nevnt konsulentbistand til sopp/rAteundersskelse og

tilstandsrapport pA KSL samt utgifter til arkitekter til tempelboligene. Det er investert i

varnepumpe og brannsikringsutstyr pA KSL.

Arsmelding og regnskap sA langt ble godkjent.

6. Redegjorelse for valget til nytt styre og valg av ny valgkomite

Reidun Kleven og Nanna Henriksen har sittet i valgkomiteen. Det er 8 kandidater som stiller

til 6rets valg. Nanna redegjorde for gjennomforingen av 6rets valg per post. Frist for

innlevering av stemmer er 26. mars kl. 17 pi KTL. Det kom forslag om 5 ha digital

avstemming via medlemsregisteret i BF. Bjorn Akland vil skissere et forslag. Anne pipekte at

digital avstemming krever vedtektsendring. Neste styre vil utrede nye mAter 6 avlegge

stemmer pA.

Ny valgkomite ble ikke tatt opp.

7. Forslag til endring i KTLBS' vedtekter

Yvonne Larsen redegjorde for bakgrunnen for snsket om 6 endre navnet Shenpen Tibet Aid

til Shenpen Aid. Vedtektsendringen ble lagt frem pfr irsmotet og navneendringen ble vedtatt

og oversendes nytt styre til effektuering.
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8. Planer og budsjett for 2021

- Budsjett for 2021

Lill Paulsen la ffem budsjett for 2027. Budsjettet er barbefi da det er stor usikkerhet hvor

mange kurs som kan awikles. KSL er prioritert for 6 hindre forfall og sikre bygninger.

Budsjettet som legges frem er et underskuddsbudsjett. Dette dekkes i hovedsak via

boliglanutvidelse og bruk av oppsparte midler. Likviditeten er fortsatt tilfredsstillende.

Budsjettet vil bli revidert i august n6r man har bedre oversikt over den okonomiske

situasjonen.

- Kurs" aktiviteter og informasjon

Mette M. Bjornstad Sollid orienterte om Dharmagruppens planer. Forhipentligvis kan

sommerens kurs awikles. Nytt av aret er sommershedra med variert program og undervisning

av egne lererkreftet. Zoom-tllbudet som er kommet i gang, gagner tllhwere fra hele landet.

Det kom frem flere forslag fra deltagere pi Arsmotet om i utvide tilbudet om digital
undervisning.

Ruth Tuhus orienterte om informasjonsgruppens videre planer. Det er et snske om 6
produsere flere smifilmer. PA trappene er ogs6 et prosjekt der lydfiler digitaliseres og kan

anvendes videre.

- Utvikling av Karma Tashi Ling

Katerina Johansen informerte fra hretpi KTL. Tiden under nedstenging har blitt brukt til
rydding, maling og hagearbeid. Av storre arbeider kan nevnes maling av stupa og nordveggen

av templet. Dette ble i hovedsak utfsrt av den tibetanske gruppen. Utbedring av skr6ning mot
vei er utsatt. Ellers er det bare budsjettert med midler til vanlig vedlikehold p6 KTL i 2021.

- Utvikling av Karma Shedrup Ling

Siri Lervik la frem vedlikeholdsplaner for KSL for 5 forebygge og utbedre skader. Det som
prioriteres er blant annet tak over kaldtkjokken, toalett i hytte 3, dusjmuligheter i kjelleren i
hovedhuset. Det vil bli universell utforming av dusjanlegget. Laftehytten er n6 klar for
flytting. Det har vrert en enonn innsats av frivillige gjennom hele 6ret. Siri la ogs6 frem
organisasjonskart som sikrer en bedre ivaretagelse av alle behov pA retreatsenteret.
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r Tempelboligprosjektet

Flemming Skahjem-Eriksen og Nanna Henriksen presenterte gruppens arbeid og videre

planer. Romlosningen av bygningene er ferdig. Nedstengingen medforte en stopp i

informasjonsarbeidet. Arbeidet med prosjektet forventes tatt opp igjen nir forholdene bedrer

seg.

9. eventuelt

Ingen innkomne saker

Referenter: Inger Johanne Grsnset og Ruth Tuhus


