
Normisjon region Agder 

Regionlederteam: Arne Inge Vålandsmyr (Strategi og Teologi), Ingebjørg Berstad Torp (Daglig leder og Personal) og 

Gunnar Urstad (Økonomi og Internasjonalt arbeid) 

Regionskontor: Østerhusmonen 81, 4879 Grimstad ● Telefon: 37 25 68 04 

Gavekonto: 8220.02.82600 ● Organisasjonsnummer: 970 177 914 
E-post: region.agder@normisjon.no ● Hjemmeside: www.normisjon.no/agder 
Facebook: www.facebook.com/normisjonregionagder 

ForeningerHer 

Her 

 
 

Foreninger, forsamlinger, menigheter og direktemedlemmer i 

Normisjon Region Agder 

 

Grimstad, 01.03.2019 

INNKALLING TIL REGIONSÅRSMØTE 06.APRIL 

Det er en stor glede å ønske velkommen til årsmøte for Normisjon Region Agder i Norkirken 

Grimstad  lørdag 06.april   Tidsrammen er fra kl.9.30 – ca 17.00  

Landsstyrets utsending er Fellesskapsutvikler/medlem i lederteamet Normisjon i Norge, 

Vegard Tennebø 

 

I denne E-posten/brevet vil du finne: 

- Innkalling til Årsmøte 

- Lovverk  

- Saksliste 

 

 

På regionens hjemmeside www.normisjon.no/agder vil du finne fra onsdag 6. mars: 

- Årsmelding og årsregnskap  (Til avstemming) 

- Valgkomiteens kandidater  til regionstyre og valgkomitè  (Til avstemming) 

- Rapporter fra Acta, Eikely Senter og Eikely Barnehage, Fermate Samtalesenter, 

      Folkehøgskolene  Sørlandet og Risøy, og BIG 

- Budsjett 

 

Rapportene og  budsjett skal ikke stemmes over. 

 

Ønsker noen årsmøtedokumentene tilsendt i papirutgave, må dere ta kontakt med 

regionskontoret innen påmeldingsfristen fredag 22.mars  Etter denne dato sendes ikke 

årsmøtedokumenter ut pr. post.   

Det vil være mulig å få årsmøtedokumentene i skriftlig utgave på årsmøtet.  Men vi ønsker 

ikke å skrive ut unødvendig mange dokumenter, både mtp miljø og økonomi. 

Det vil være nett-tilgang i salen, slik at du kan bruke Ipad/nettbrett. 

 

Vi ber dere som styreledere/kontaktpersoner informere i din forening om årsmøtet. Dere må 

distribuere vedlagte dokumenter og henvise til regionens hjemmeside. 

Vi ber dere også lese nøye gjennom det som står om stemmerett.  Stemmerett har kun 

medlemmer som har vært medlemmer før 31.12.2018.   

 

Stemmerett: Alle foreninger og direktemedlemmer innenfor et geografisk område tilhører en 

region. Regionsårsmøtet er den høyeste myndighet for de saker som etter grunnregelen er 

underlagt regionen. Alle medlemmer som har fylt 15 år, har rett til å delta i og avgi stemmer 
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ved det årsmøte som de geografisk hører til, såfremt de har tegnet medlemskap innen 31.12. 

året før årsmøtet. Medlemmer av samme forening eller hovedforening kan ikke stemme for 

mer enn 25% antall av stemmeberettigede deltakere på årsmøtet. (Grunnregler §7). 

Fullmaktskomitéen går igjennom alle påmeldinger og godkjenner stemmerett. Derfor ber vi 

alle om å ha med seg godkjenning fra styreleder om at du er medlem av 

foreningen/forsamlingen/menigheten, eller har betalt kontingent som direktemedlem. 

 

Påmelding kan skje på tre måter: via Checkin.no, send e-post til region.agder@normisjon.no, 

eller per telefon 37 25 68 04. 

 

Påmeldingsfrist: fredag 22.mars 

Pris:  Voksen:  kr 350 

 Student:  kr 150 

           Barn:  kr 100 (ikke noe spesielt opplegg for barn under årsmøte) 

Betaling  av Årsmøte og ved kollekt: kontant, kort eller VIPPS 

 

Region Agder har mange menigheter.  Regionstyret har i år invitert menighetene til å ta 

ansvar for  første del av programmet denne årsmøtedagen.  Vi vil møte representanter for de 

ulike menighetene, og de vil dele med oss gleder og utfordringer, visjoner og verdier. 

 

Middagen spiser vi på Bibelskolen. 

 

Vi løfter fram det internasjonale arbeidet etter middag. 

Selve Årsmøte  er siste post  på programmet 

 

Velkommen til Norkirken Grimstad 06.april.  La oss sammen legge årsmøte fram for 

Gud i bønn. 

Med vennlig hilsen 

Regionstyret i Normisjon Region Agder 

Geir Ivar Bjerkestarnd 

Leder Regionstyret 
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