Norsk-estisk forening
Årsmøte mandag 10. mars 2014 kl 18.30
Sted: Foreningen Nordens lokaler, Harbitzalleen 24, 0275 Oslo
Dørene åpnes kl 18.00 for sosialt samvær og lett servering.

Program:
Årsmøtesaker:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av møteleder, referent og en til å underskrive årsmøtereferatet sammen med referent
Årsberetning 2013.
Regnskap 213 (revisors beretning foreligger til møtet)
Innkomne forslag
Arbeidsprogram for 2014
Medlemskontingenter: Styret foreslår at kontingentene ikke økes i 2014
Budsjettet for 2014
Valg

Presentasjon av Årets estlandsvenn 2013
Alle medlemmer med personlige gjester er hjertelig velkommen

Styrets årsberetning for 2013
Styrets sammensetning: Leder Kersti Kelder, nestleder Alf Rose Sørgaarden, sekretær Janne Stokken,
kasserer Erik Teien, styremedlemmer Ragnhild Elise Solbu og Kairi Ploom, varamedlem Bjørn Hasselgård.
Revisor: Arne U. Sandvig.
Valgkomité: Tiiu Vilu, Hege Boman Grundekjøn og Kaarina Ritson.

Virksomhet og resultater
Det har vært avholdt 6 styremøter siden forrige årsmøte. Samtlige styremøter bortsett fra de to som har funnet
sted i 2014, ble avholdt i Foreningen Nordens lokaler. Da vi fra 1.1.14 ikke lenger får benytte disse lokalene
vederlagsfritt ble de to siste styremøtene avviklet hjemme hos Ragnhild Elise Solbu.

Medlemsmøter / arrangementer

Estlands nasjonaldag 24. februar ble feiret i Fritt Ords lokaler i Oscarsgate. Ca 60 store og små møtte opp.
På programmet stod festtale ved Estlands ambassadør Simmu Tiik, diktopplesning og fiolinmusikk ved barn
fra den estiske skolen og musikalske innslag ved Katariin Raska og Elise Tegner. Alle gjestene hadde med litt
mat til felles buffet, noe som var svært vellykket.
21. mai ble det arrangert en idedugnad som et ledd i oppfølgingen av samtalene om tettere samarbeid eller
eventuell framtidig sammenslåing av Norsk-estisk forening og Eesti Selts Norras. Fra NEF møtte Kersti Kelder
og Kairi Ploom, og fra ESN kom tre styremedlemmer samt en deltaker uten styreverv. Møtet ga ingen konkrete
resultater.
Baltisk filmdag i Oslo ble arrangert lørdag 1. juni. Dette var et samarbeid mellom Norsk-estisk forening,
Kulturlaget Norge-Latvia og den litauiske foreningen i Oslo. Koordinator fra NEF's side var Else-Jaanike Kuum,
og Katariin Raska deltok med musikalske bidrag. Det ble vist aktuelle spillefilmer fra de tre baltiske landene,
med godt frammøte under samtlige visninger. 65 personer var tilstede ved den avsluttende middagen.
Brødbakerkurs gikk av stabelen i Foreningen Nordens lokaler mandag 5. november. Ansvarlig for kurset var
Tiina Tomel-Wiker, og tilbakemeldingene fra de ti deltakerne har vært svært positive.
Felles julefest med Eesti Selts Norras på Folkets Hus Abildsø fredag 6. desember. Ambassadør Simmu Tiik
deltok med tale, og andre programposter var bl a oppvisning av den estiske dansegruppen i Oslo, besøk av
julenissen og quiz. Det ble servert buffet med tradisjonell estisk julemat. Ca 70 deltakere, de fleste med tilhørighet til Eesti Selts Norras
Språkkurs i estisk ble startet opp igjen høsten 2013. Kurset hadde seks deltakere på nybegynnernivå, og lærer var Tiiu Vilu. Kurskoordinator var Else-Jannike Kuum.
Estisk skole og barneklubb har i hele 2013 hatt tilhold på Holtet videregående skole, Ekeberg.
En omfattende spørreundersøkelse ble satt igang på forsommeren 2013. Styret ønsket å komme i kontakt
med flere medlemmer enn de som besvarte fjorårets skriftlige undersøkelse. Vi har kontaktet de fleste av foreningens medlemmer pr telefon for å kartlegge forventninger og relasjoner til NEF, medlemmenes syn på
Estlandsnytt mm. Dette har vært en omfattende jobb, og en sammenfatning av de innkomne svarene vil bli
foretatt i løpet av våren 2014.
Estlandsnytt kom i 2013 ut med tre nummer. Fram til mai 2013 bestod redaksjonen av Turid Farbregd,
Øyvind Rangøy og Else-Jannike Kuum. Fra mai 2013 har redaksjonen bestått av Øyvind Rangøy, Else- Jannike Kuum, Hege Boman Grundekjøn og Janne Knutsen Stokken. Norsk-estisk forening takker Turid Farbregd
for den enorme innsatsen hun gjennom en årrekke har lagt ned i utgivelsen av Estlandsnytt.
Medlemmer: Vi har nå 257 medlemmer, hvorav 11 bedrifter / kommuner.
Æresmedlemmer: NEF har tre æresmedlemmer: Turid Farbregd, Svein Huseby og Else-Jannike Kuum.
Økonomi: Driftsresultatet viser kr xx xxx,xx i overskudd.
Nettsiden: Vi har adressen www.norsk-estisk.org. Web-ansvarlig er Øyvind Rangøy.
Facebook: Dere finner oss også her. Ansvarlige for siden er Alf Rose Sørgaarden og Kersti Kelder.

Frogner, 15. februar 2014
For styret
Janne Knutsen Stokken

Innkomne forslag:
Styret har pr 15. februar 2014 ikke mottatt noen forslag fra medlemmene.

Arbeidsprogram for 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fortsette utgivelsen av Estlandsnytt.
Fortsatt satsing på hjemmesiden vår, www.norsk-estisk.org, samt Facebook. Bruke disse mediene
mer aktivt til medlemsverving og legge ut mer aktuelt stoff på hjemmesiden.
Annonsere nye estiskkurs.
Fortsette med estisk skole og barneklubb.
Markere Estlands nasjonaldag.
Fortsette samarbeidet med Eesti Selts Norras.
Gjennomføre en markering av NEFs 30-årsjubileum, sannsynligvis i forbindelse med Mardipaeev (10.
november).
Prøve å skaffe sponsorer til Estlandsnytt.

Valgkomiteens innstilling
Leder
Kersti Kelder
Nestleder
Sekretær
Janne Stokken
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Ikke på valg
Velges for 2 år
Ikke på valg
Velges for 2 år
Velges for 2 år
Velges for 2 år
Velges for 1 år

Revisor
Valgkomité

Velges for 1 år
-

-

Velges for 1 år

Alle er forespurt og har sagt seg villig til å inneha tillitsverv.

