
Program og saksliste 
i Normisjon region Agder 19.04.2021 

Sted: Digitalt på Zoom 
 

Program regionårsmøte del I 2021 
18.00 Informasjon og presentasjon 
  A) Årsrapport for 2020 
  B) Årsregnskap for 2020 
   
 

 
C) Presentasjon av valg 
D) Orienteringssaker 
    
21.15 Slutt

Saksliste regionårsmøte del II  
Besvares: I perioden 20. april til 30. april

Besvares via skjema på hjemmeside, pr. e-post, pr. post eller pr. SMS 
 

  
Saksliste: 
 
1.0    Konstituering 
1.1  Godkjenning av at årsmøtet 

2021 pga. unntakstilstand i 
landet gjennomføres per brev,  
e-post eller via hjemmeside.  

 De som gir skriftlig tilbakemelding 
regnes som møtedeltakere. 
Stemmeberettigede er de som er 
over 15 år og er medlemmer i en 
forening/menighet/Actalag, eller 
direktemedlemmer.  

1.2  Valg av dirigent utgår 
1.3  Valg av referent 
        Forslag: Administrasjonen 
1.4 Valg av tellekorps: 

Protokollunderskrivere 
fungerer som tellekorps 

1.5  Valg av 2 
protokollunderskrivere 
Forslag: Tor Fallberg  
og Kristin Roland 

 

Forslag til vedtak: De fremlagte 
forslagene godkjennes 

 
 

2.0 Godkjenning av innkalling og 
dagsorden 

  
3.0  Årsrapport og årsregnskap 
 
3.1 Årsrapport 2020 fra 

regionstyret 
 Årsrapport er tilgjengelig her: 

https://www.normisjon.no/agder/20
21/02/03/regionsarsmote-2021/  

  

 Forslag til vedtak: 
 Den fremlagte årsrapporten for 

2020 godkjennes. 
  
 Eventuelle merknader eller 

innsigelser mot dette forslag til 
vedtak, må sendes skriftlig til 
regionkontoret på e-post eller 
postlagt, senest den 30. april. 

 
3.2  Årsregnskap for 2020 

Årsregnskap vil bli tilgjengelig på 
hjemmesiden når det er klart. 

Revisors beretning vil bli 
tilgjengelig på hjemmesiden når 
den er klar. 

 

https://www.normisjon.no/agder/2021/02/03/regionsarsmote-2021/
https://www.normisjon.no/agder/2021/02/03/regionsarsmote-2021/


  
Forslag til vedtak:  

Det fremlagte reviderte 
årsregnskapet for 2020 
godkjennes. 
 

Eventuelle merknader eller 
innsigelser mot dette forslag til 
vedtak, må sendes skriftlig til 
regionkontoret på e-post eller 
postlagt, senest den 30. april. 

 
4.0    Valg 
 Presentasjon av kandidater finner 

du her: 
https://www.normisjon.no/agder/20
21/02/03/regionsarsmote-2021/ 

 
4.1 Valg av styreleder for 2 år 
(2021-2023): 
Valgkomitéens forslag: 
Rønnaug Torvik, Bykle 
 
4.2 Valg av 2 faste medlemmer 
til regionstyret, for 3 år  
(2021–2024) 

 Valgkomitéens forslag: 
 Samuel Ebitu, Mandal 
 Olav Haaland, Byremo 

  
 
 
4.3  Valg av 3 varamedlemmer til 

regionstyret, for 1 år  
(2021–2022) 

 Valgkomitéens forslag: 
 David Fredriksen, Grimstad 
 Lloyd Gundersen, Åseral 
 Torbjørg Sandal, Lyngdal 
  
Det skal merkes av for ett navn,  
for å kunne avgjøre hvem som blir  
1., 2. og 3 vara. 
 
4.4  Valg av 3 faste medlemmer til 

valgkomitéen, for 2 år  
(2021–2023) 

 Valgkomitéens forslag: 
 Heidi Hæåk, Konsmo 
 Ole Petter Omdal, Vennesla 

 Jan Helge Viksnes, Øvrebø 

 
4.5  Valg av revisor for 2021 
 Vi har brukt BDO AS 
 Forslag: BDO AS 
 
 

 
 
Forslag til vedtak for hele sak 4.0 Valg  
- med unntak av punkt 4.3 – Valg av 3 varamedlemmer til regionstyret: 
Valgkomitéens forlag godkjennes. Forslag på valg av revisor godkjennes. 
 
Ved å gjennomføre årsmøtet på denne måten er det saker som helt naturlig går ut.  
Vi setter kun opp det som vi er lovpålagt å legge frem for et årsmøte. 
 
Direktemedlemmers stemmerett ved Normisjons generalforsamling 5. juni 2021: 
For 2021 har regionstyret vedtatt at de 8 første direktemedlemmene som melder sin 
interesse til regionkontoret om å få stemmerett ved Normisjons generalforsamling,  
får det. «Først til mølla»-prinsippet.  
Ta kontakt på telefon: 37256804, eller e-post: region.agder@normisjon.no 

https://www.normisjon.no/agder/2021/02/03/regionsarsmote-2021/
https://www.normisjon.no/agder/2021/02/03/regionsarsmote-2021/
mailto:region.agder@normisjon.no


 

 


