
Vedlegg til sak 5a) Forslag om to endringer i KTLBS’ vedtekter. 

For at vedtekstendringer skal være gyldige, må de først vedtas med 2/3 flertall av ett styre, legges 

fram på årsmøte og deretter vedtas med 2/3 flertall i det nye styret.  

1. Shenpen Tibet Aid endret navn til Shenpen Aid i 2019. Grunnen til at Tibet ble fjernet fra 

navnet er flere. Først og fremst fordi navnet skaper forvirring med tanke på hvor Shenpen 

faktisk jobber. Prosjektene er i Himalayaområdene i Nord-India og Nepal. Mange av våre 

barn og unge er derimot barn av tibetanske flyktninger, og har sterk tilknytning til Tibet og 

buddhismen. I Nepal er det primært nepalske hinduer Shenpen hjelper, og per dags dato har 

Shenpen nesten en like stor innsats i Nepal som i India. Det virker derfor ekskluderende og 

misvisende med «Tibet» i navnet. Shenpen er et tibetansk ord som betyr «å gavne andre».  

Derfor foreslås følgende endring i KTLBS vedtekter: 

Vedtektenes paragraf 4.1 i dag: 

4.1 SHENPEN TIBET AID 

Shenpen Tibet Aid, heretter Shenpen, er KTLBS' hjelpeorganisasjon. Shenpen er 

underorganisasjon av KTLBS. Styremedlemmer av Shenpen skal godkjennes av KTLBS' 

hovedlama. KTLBS' styre  skal ha en fast representant i Shenpens styre, som KTLBS' styre 

selv utnevner. Øvrige forhold rundt Shenpen reguleres av Shenpens egne vedtekter. 

Forslag til ny paragraf 4.1: 

4.1 SHENPEN AID 

Shenpen Aid, heretter Shenpen, er KTLBS' hjelpeorganisasjon. Shenpen er 

underorganisasjon av KTLBS. Styremedlemmer av Shenpen skal godkjennes av KTLBS' 

hovedlama. KTLBS' styre  skal ha en fast representant i Shenpens styre, som KTLBS' styre 

selv utnevner. Øvrige forhold rundt Shenpen reguleres av Shenpens egne vedtekter. 

2.  De siste årene har det vært vanskelig å finne nok kandidater til styret. KTLBS’ styre består per i 

dag, i tillegg til Lama Chancg, av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Vi ønsker å innføre større 

fleksibilitet i forhold til hvor mange varamedlemmer det må være. Derfor foreslås følgende lille 

vedtekstendring. 

Vedtektenes paragraf 3.5.2 i dag: 

3.5.2 Styrets sammensetning 

Styret i KTLBS består av 7 styremedlemmer og hovedlama, samt 2 varamedlemmer. Styret 

konstituerer seg selv, velger styreleder og fordeler verv.  

Forslag til ny paragraf 3.5.2: 

3.5.2 Styrets sammensetning 

Styret i KTLBS består av 7 styremedlemmer og hovedlama, samt inntil 2 varamedlemmer. Styret 

konstituerer seg selv, velger styreleder og fordeler verv.  


