Årsmøte protokoll Tamil Sangam i Norge
Fremmøte: antall medlemmer: ca. 75, Sted: Fossum gård, dato: 20.03, kl: 16:30
Nadarajah Elanchelian ble valgt som møteleder.
Navaratnam Sri og Sivakumar Thiyagarajah ble valgt for å underskrive protokollen
Sak1:
Utestengelse av medlemmer:
Denne saken som ble diskutert på siste Tamil Sangam møte, er ikke inkludert i siste referatet. Dette punktet skal
inkludere i neste møtereferat. Om utestengelse av Tamil Sangam medlemmer skal det nye oppnevnte Tamil
Sangam Yappu (lov) komite gå gjennom og legger frem sine forslaget til Tamil Sangam medlemsmøte.
Sak 2:
Valgkomite
Valgkomite som ble valgt på siste Tamil Sangam møte skulle representere både Tamil Sangam og Sangam IL. Dette
punktet er ikke inkludert i siste møte referat.
Sak 3:
Begrunnelse for styremedlemmer som skal representere både Tamil Sangam og Sangam IL er ikke inkludert. Tamil
Sangam styre svarte på dette spørsmålet: På grunn av veldig kort frist for å gjennomføre valg for Tamil Sangam og
Sangam IL, ble det bestemt slik at styremedlemmer skal representere både Tamil Sangam og Sangam IL.
Sak 4:
Med de rettelsene som ble nevnt under sak 1, 2 og 3, ble forrige møtereferat godkjent.
Sak 5:
Ravibalen la frem regnskap. Det ble opplyst om alle inntekter, utgifter og overskudd på 866 483,00 kr pr.
31.12.2021. Det ble også nevnt av det var uenighet mellom kontrollutvalg representanter og regnskap ansvarlige.
Dette medførte at regnskapet ikke ble ferdig.
Sak 6:
Richard Joseph Nixon sa at han var i kontrollutvalg medlem og ble også valgt til valgkomite på siste møte. Det er
ulovlig å være medlem i kontrollutvalget og valgkomiteen samtidig. Dermed valgte Richard Joseph Nixon å trekke
seg fra kontrollutvalget og valgte å ha verv i valgkomiteen.
Nåværende Kontrollutvalg representanter (Rameshwaran Vinayagamoorthy og Santhanayaghi Jeyaseelarajah) la
frem sine konklusjoner over regnskapet. Det ble utpekt forbedringer av regnskapsføring. Kontrollutvalg nevnte
også at det ble sendt brev om sine synpunkter på regnskapsføring til Tamil Sangam dagen før dette møte. Ramesh
mente at det ble brudd på lovverk i forbindelse med sending av penger til Sri Lanka for å lage idrett programvare.
Det ble konkludert med at kontrollutvalget har sendt brev til Tamil Sangam styre i går (19.03) og må
kontrollutvalget vente til svar fra Tamil Sangam styret. Etter at kontrollutvalget har fått svar, kan kontrollutvalget
legge frem sine synspunkter ovenfor denne saken til neste medlemsmøte til Tamil Sangam. Dermed blir det ikke
regnskapet godkjent på dette møte. Det ble også henvist til dagens møteagenda som ikke inkludert
kontrollutvalget rapport. Dermed ble det oppnådd enighet om dette temaet skal tas opp på neste medlemsmøte.

Sak 7:
Valg av fem representanter til å rette dagens Tamil Sangam lov (Yappu): Sri Navaratnam, Thinesh
Mahendralingam, Sugitha Srinavaratnam, Pathmanathan Logathas og Juliana Arul: de ble enstemmig valgt av
generalforsamlingen.
Sak 8:
Gjennomføring av valg for styremedlemmer, år 2022: valgkomite la frem sin innstilling til valg. Alle kandidatene
som ønsket å være styremedlem er inkludert.
Kandidatene som valgkomite la frem sin innstilling, ble det enstemmig godkjent av generalforsamlingen unntatt
politiske verv siden det ble fremmet benkeforslag for politiske verv.
De som ble enstemmig valgt av generalforsamlingen:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Vara sekretær:
Kasserer:
Vara kasserer:
Kultursekretær:
Vara kultursekretær:
Idrett ansvarlig:
Vara Idrett ansvarlig:
Politiskansvarlig:

Akilan Sanmugalingam
Amiran Amarasingam Akilan
Murugaiah Velalakan
Santhanayaghi Jeyaseelarajah
Bavan Thangarasa
Ravibalan Gnanasambathan
Surendrian Sarawanamuthu
Meera Sockalingam
Kannan Nadarajah
Sampavi Sriskandarajah
Sanjayan Selvamanickam

Det er fremmet benkeforslag for politiske vervet. Det ble gjennomført valg mellom de to kandidatene etter at
kandidatene la frem sine presentasjoner til generalforsamlingen.
Sanjayan Selvamanickam fikk 63 stemmer og Tharmalingam Srisgantharaja fikk 10 stemmer. Sanjayan
Selvamanickam ble valgt som politiskansvarlig.
Sak 10: Valg av kontrollutvalg: Shanmuganathan Thilagawathy, Nadarajah Elanchelian,
Vara kontrollutvalg: Tharmalingam Srisgantharaja
De tre kandidatene ble enstemmig valgt.
Sak 11: valg av valgkomite: Thavendren Jeevanthi, Rameshwaran Vinayagamoorthy og Selvaratnam Niruja. Vara
for valgkomiteen: Richard Joseph Nixon
Referent: Richard Joseph Nixon

Navaratnam Sri
29.04.2022

Sivakumar Thiyagarajah

