
 
               

 
 

     Eina , 14.april 2020 

 
Årsmøte i Normisjon region Oppland 2020 
 
Kjære alle sammen. 
Vi er i en meget spesiell situasjon i disse tider. Konsekvensene av koronaviruset er store og påvirker 
oss på mange områder. I denne tiden er det godt å kunne lene seg på ordet fra Jes41 «Frykt ikke, for 
jeg er med deg!» 
 
En av konsekvensene er at årsmøtearrangementet på Skogstad Leirsted 25. april er blitt avlyst. Det er 
likevel behov for et årsmøte som kan godkjenne noen saker. Derfor ber vi om følgende: 

• Les gjennom vedleggene til dette brevet 
o Årsmelding 2019  
o Revidert regnskap 2019 
o Regionårsmøte 2020 – saksliste med forslag til vedtak 
o Innkommet sak. Vedtektsendring Musikkfolkehøgskolen Viken 

 
Vi ber den enkelte gjennomgå disse papirene. 
 
For å gjøre det enkelt, står det et forslag til vedtak under hver enkelt sak. 
Hvis du har merknader eller innsigelser til noen av disse sakene, eller til valg av revisor, kan disse 
formidles med et av alternativene under: 

• sende mail til oppland@normisjon.no eller svare på mailen du har mottatt 

• sende brev i Posten til Normisjon region Oppland, Skogstadveien 6, 2843 Eina 
 
NB! Det er viktig å få tilbakemeldinger for å vite hvor mange som deltar i årsmøte og hvor mange 
som stemmer. Det betyr at hvis du ikke har merknader eller innsigelser, ber vi deg registrere din 
stemme med et av alternativene under: 

• sende sms til 970 20 339 med ditt navn og teksten «ingen merknader til sakslisten» 

• sende mail til oppland@normisjon.no eller svare på mailen du har mottatt 

• sende brev i Posten til Normisjon region Oppland, Skogstadveien 6, 2843 Eina 
 

Frist for all tilbakemelding er 15. mai. Ved post må brevet være poststemplet før 15. mai. 
 
Senest 28. mai skal vi på Regionstyret ha gått igjennom alt som er kommet inn, oppsummert og ha 
skrevet en protokoll som undertegnes av valgte protokollunderskrivere og sendes ut. 
 
Gave: Mange foreninger har tradisjon å samle inn en årsmøtegave til regionen i forkant av årsmøtet. 
Det vil vi oppfordre dere til å gjøre i år også. Årsmøtegaven kan sendes inn fra foreningen på en av de 
tilsendte giro eller til gavekonto 1503 02 13537 eller på vipps # 19431 og merkes med «Årsmøtegave 
til region Oppland fra [foreningens navn]». Private gaver er selvfølgelig også mulig å gi. Bruk samme 
kontonummer eller vipps. 
 
 
Hilsen Regionstyret  

Til foreningsledere og 
direktemedlemmer i 
Normisjon Region Oppland 

mailto:oppland@normisjon.no
mailto:oppland@normisjon.no


Regionårsmøte 2020       
SAKSLISTE, med forslag til vedtak 

 
Sak 1 – Konstituering av årsmøte 

a) Godkjenning av at årsmøte 2020 på grunn av unntakstilstand i landet gjennomføres per brev og epost. 

De som gir avgir skriftlig tilbakemelding regnes som møtedeltaker. Stemmeberettigede er de som er 

med i en forening og de som er direktemedlem. 

b) Valg av referent 

Forslag: Synøve Bjørnerud og Svein Gautestad 

c) Valg av to protokollunderskrivere 

Forslag: Ole Jacob Dyrnes og Aslaug Leirdal 

 

Sak 2 – Årsmelding 2019 fra regionstyret 

Årsmeldingen er tilgjengelig her:  

https://www.normisjon.no/oppland/2020/04/03/regionarsmote/ 
  Forslag til vedtak: Den fremlagte årsmeldingen for 2019 godkjennes.   

 

Sak 3 – Godkjenning av regnskap for region Oppland 2019. 

Totalregnskap og regnskap for Skogstad, Kirketeigen og Normisjon/Acta finner dere på nettsiden. 

Revisors beretning ligger tilgjengelig på nettsiden  

  https://www.normisjon.no/oppland/2020/04/03/regionarsmote/ 
Forslag til vedtak: Det fremlagte reviderte regnskapet for 2019 godkjennes. 

 

Sak 4 – Valg 

a) Regionstyret 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner at nåværende styre får forlenget sitt mandat til 

ekstraordinært årsmøte kan gjennomføres. 

 

b) Valgkomité 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner at nåværende valgkomité får forlenget sitt mandat til 

ekstraordinært årsmøte kan gjennomføres. 

 

c) Revisor 

Vi har brukt Deloitte som revisor. 

Forslag til vedtak: Region Oppland viderefører avtalen med Deloitte. 

 

 Sak 5‐    Endring av vedtekter for Musikkfolkehøgskolen Viken 

  Se vedlagte dokumenter.  

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner at vedtektene for Musikksfolkehøgskolen Viken endres i tråd 

med vedlagte dokument. 

 

Hvis du har merknader eller innsigelser til noen av disse sakene, eller til valg av revisor, kan disse formidles med 

et av alternativene under: 

 sende mail til oppland@normisjon.no eller svare på mailen du har mottatt 

 sende brev i Posten til Normisjon region Oppland, Skogstadveien 6, 2843 Eina 
 
Hvis du ikke har merknader, ber vi deg registrere din stemme med alternativene over, eller sende en  

 sms til 970 20 339 med ditt navn og teksten «ingen merknader til sakslisten» 
 

Frist for all tilbakemelding er 15. mai. Ved post må brevet være poststemplet før 15. mai. 
  



  

Årsmelding for Normisjon region Oppland 2019 

Arbeidsåret 2019 (tall for 2018 i parentes) 

Regionårsmøtet 2019 ble holdt 6. april på Kirketeigen, med 58 (45) stemmeberettigede. 
Seniorrådgiver i Normisjon, Svein Granerud, var Landsstyrets utsending og var med som 
forkynner. Temaet for årsmøtet var «Frykt ikke, for jeg er med deg». 
  
Ved utgangen av året 2019 var det i voksenarbeidet 22 (23) foreninger og 19 (18) 
kontaktsteder. Region Oppland hadde 34 (27) direktemedlemmer. 
Acta: Ved utgangen av året hadde Acta 16 (18) lag. 
 
2019 har vært et svært krevende år, både for regionstyret og de ansatte. Da daglig leder ble 
sykmeldt og senere sa opp sin stilling, besluttet regionstyret i samråd med Landsstyret å 
vente med å ansette ny regionleder til styret fikk bedre oversikt over økonomien. 
Regionstyret v/ AU (arbeidsutvalget) skulle ha det daglige lederansvaret. 
 
Regionstyrets hovedoppgave har vært å få kontroll på økonomien. 
Det måtte drastiske tiltak til for å snu situasjonen. 
 
Tiltak har vært: 

• Nedbemanning fra 3,3 årsverk til 2,5 årsverk. 

• Regionlederstillingen ble stående vakant fra 1. august. 

• Gjennomgang og forenkling av rutiner og digitalisering av administrative oppgaver. 

• Flytting av regionskontoret fra Viken til Skogstad. 

• Arbeid med avvikling eller en alternativ drift av Kirketeigen. 

• Arbeid med alternativ driftsform på Skogstad. 

• Oppgaver er overført fra ansatte til frivillige. 

• Regionstyret har vært et arbeidende styre, der AU har uført regionlederoppgavene 
uten honorar. 

• Det felleskapsbyggende arbeidet har vært utført av frivillige, og det har vært økt 
frammøte på regionsamlingene. 

 
 

Ansatte og tillitsvalgte 

Organisasjonen har sin oppmerksomhet rettet mot kjønnsfordelingen blant ansatte og 
tillitsvalgte, og vil arbeide for en tilnærmet lik fordeling mellom kjønnene. Alle stillinger er i 
prinsippet åpne for begge kjønn. Det samme gjelder tillitsverv i organisasjonen. Vi hadde ved 
utgangen av året 1 kvinne (0,6 årsverk) og 1 mann (1 årsverk) ansatt. Regionlederstillingen 
stod vakant. 
  
Regionstyret, valgt av årsmøtet, har bestått av fire kvinner, to menn og to kvinnelige 
vararepresentanter. Acta hadde en mannlig representant fram til årsmøtet. Etter årsmøtet 
har det vært en kvinnelig representant. Bjørnar Nome har vært ansattes representant. 
 
 



  

Regionansatte:       Stillingsprosent 
Ann Helen Aaslund Regionleder (sykmeldt hele perioden) 100 t.o.m. 31.07 
Bjørnar Nome   Actaleder     100  
Solveig Haugen Tusvik Barne- og familiearbeider     50  
    Forkynner       10 1.9.-31.12.  
Marte Rebecca Dæhlen Tweensarbeider      50 t.o.m. 31.04. 
Arve Sundby   Adm.medarbeider  timelønnet ca. 30 %  t.o.m. 31.03 
   
 
Kirketeigen Ungdomssenter og Camping: 
Håvard Monsen  Driftsleder   Oppdragsavtale t.o.m. 15.08.19 
Skogstad leirsted: 
Håvard Monsen   Driftsleder  Oppdragsavtale t.o.m. 31.12.19 

Utsendinger 

Karen Ekern fra Biristrand, misjonær i Mali og Senegal. 

Menighet og misjon 

Det er 8 menigheter i region Oppland som har misjonsavtale med Normisjon: Engehaugen 
sokn (Nepal), Gjøvik sokn (Mali), Fåberg sokn (Mali), Hunn sokn (Aserbajdsjan), Østsinni sokn 
(Mali), Bagn sokn (Nepal), Hedalen sokn (Nepal) og Reinli sokn (Nepal). 
 
Kirsten Gautestad har vært regionens representant i SMM (Samarbeid Menighet Misjon). 
 
Acta har arrangert 10(14) leirer. 3 leirer ble avlyst. De ansatte har vært ledere på leir, 
sammen med frivillige ungdomsledere. Acta Oppland har egen årsmelding. 
 
Regionen har 17 (13) fritidsforkynnere. På våren ble dette administrert fra regionkontoret. 
Etter sommeren har foreningene tatt kontakt direkte med fritidsforkynnerne. 

Regionarrangementer 

Bibeldag for kvinner og Kvinnetreff på Skogstad, Stortreff på Skogstad (samling for 
formiddagstreffene), Påskefest på Gjøvik og St Hans fest på Gjøvik (felles med Gjøvik 
Normisjon), Normisjonsstevne på Leirskogen Kristi Himmelfartsdag, Normisjonsgudstjeneste 
og kirkekaffe på Bruflat, Boddingfest på Gjøvik i samarbeid med Santalgruppen og 
adventsamling på Skogstad. 
 
Det ble arrangert fire julesalg i regionen: Hedalen, Lillehammer, Lensbygda og Gjøvik. De tre 
førstnevnte ble organisert av lokalforeningene. Julesalget på Gjøvik ble organisert av en 
komite.  
 
Det ble arrangert en samling med fritidsforkynnerne og foreningsledere på Viken 21. 
oktober. Vi hadde besøk av Ingebjørg Berstad Torp og Erik Albert som underviste og 
inspirerte.  



  

Regionstyret 

Regionstyret har hatt 12 (6) møter i 2019 og behandlet 91 (44) saker. Viktigste saker har 
vært tiltak for å få kontroll på økonomien i regionen og drift av leirstedene. 
 
 
 
Styrets sammensetning siden regionårsmøtet har vært   Valgperiode: 
Ragnhild Gravem   Dokka  Leder   2016-2018-2020 
Oddvar Hansen   Gjøvik  Nestleder  2016-2019-2022 
Ingebjørg Stubø   Gjøvik  Styremedlem  2015-2018-2021 
Synøve Bjørnerud   Gjøvik  Styremedlem  2017-2020 
Kirsten Gautestad   Hunndalen Styremedlem  2017-2020 
Torvild Sveen     Biri  Styremedlem  2018-2021 
Bjørnar Nome    Fluberg Ansattes repr.  2018-2020 
Vanja Joramo    Lesja  Actas repr.  2019-2020 
Annbjørg Øverli Kristoffersen Kapp  1. vararepr. 2017-2018-2019-2020 
Gerd Sukke    Hedalen 2. vararepr. 2017-2018-2019-2020 
 

Råd, utvalg og representanter oppnevnt av regionstyret 

Kirketeigenutvalget har bestått av: 
Kåre Simenstad  Sel   Medlem  2017-2020 
Katrine Ruset Sletten  Vinstra   Medlem  2017-2020 
Anna Magny Holten  Kvam   Medlem  2018- 2020 
Driftsleder møter fast. 
 
Skogstadutvalget har bestått av: 
Øystein Guttormsen  Eina    Medlem  2018-2020 
Marit Skjel   Gjøvik   Medlem  2017-2020 
Øyvind Schiager  Biri   Medlem  2017-2020 
Driftsleder møter fast. 
 
Kvinnekomite for Vestoppland: 
Ingebjørg Stubø  Gjøvik 
Marit Skjel   Gjøvik 
Inger Enger   Gjøvik 
Runa Raddum   Skreia 
Komiteen har arrangert to samlinger i 2019 
    
Kvinnekomite for Gudbrandsdalen: 
Liv Elen Bjølverud Aas Dovre 
Inger Gravem   Dombås 
Jorunn Heier   Vågå 
Komiteen har ikke gjennomført noe arrangement i 2019 



  

 

Økonomi 

Økonomien i regionen var i 2019 meget anstrengt.  
Det totale resultatet for hele region Oppland for 2019 ble et underskudd på kr. 439 118,-. 
Dette var en forbedring fra 2018, da underskuddet var kr. 1,4 Mill. 
Skogstad leirsted hadde et underskudd på kr. 303 662,- for perioden. 
Kirketeigen leirsted hadde et underskudd på kr. 558 006,- for perioden 
Regionen uten leirstedene hadde et overskudd på kr. 424 550,- for perioden. 
Vi viser ellers til årsregnskapet.   

Regionbladet 

Nytt fra Normisjon region Oppland var en viktig informasjonskanal og hadde fire utgivelser.  
Giroen som fulgte med bladet gav gode inntekter. 
Frivillig kontingent har vært på kr. 250,- 
 
Galleri Normisjon  
Galleriteamet har bestått av Aslaug Leirdal (leder), Synøve Bjørnerud, Marit Skjel, Oddvar 
Hansen, Hilde og Jan Skullerud, Kari og Bjarne Kristoffersen, Kirsten og Svein Gautestad, Johs 
Hagen, Harald Tusvik, Astrid og John Seim. 

Det har vært åpen butikk 3 timer onsdag ettermiddag og 3 timer lørdag formiddag, til 
sammen 66 dager med 385 besøk. En av dagene hadde vi loppemarked. Til sammen ble det 
solgt for kr. 46.415,-.  
 
Året har vært preget av avslutningen av virksomheten. Kontrakten på lokalet vi leide, gikk ut 
31. oktober 2019. Inntekten har ikke stått i forhold til arbeidsinnsatsen, så teamet sier nå 
takk for syv gode år og avslutter denne tjenesten. 

Eiendommer 

Kirketeigen Ungdomssenter og Camping med tilhørende seter og skogteiger Gnr 333 Br. n 4 
eies av regionen.  Stedet er gjeldfritt     
 
Skogstad Leirsted Gnr 146 Br.nr 13 eies av regionen. Stedet er gjeldfritt. 
 
Rapport fra leirstedene 
Kirketeigen ungdomssenter og camping 
Regionstyret vedtok 19. februar å selge Kirketeigen fordi økonomisk forsvarlig drift ikke 
lenger var mulig. Taksering ble gjennomført. En lokal prosjektgruppe ble opprettet i mai for 
om mulig å kunne drive stedet videre. Det var svært lite utleie første halvår. Avtalen med 
MDU v/Håvard Monsen ble avsluttet 15. august. Fra juli til oktober hadde regionen en 
provisjonsavtale med Sinclair vertshus som drifta stedet for utleie til pilegrimer og 
campinggjester. Det var en økning i antall pilegrimer til ca. 300 personer (ca. 200 i 2018). 
Regionstyret vedtok i desember å tilby den lokale prosjektgruppa en leieavtale for å drive 
stedet videre. 
 
 
 



  

Skogstad leirsted 
Skogstad Leirsted har i 2019 vært utleid til totalt 37 (37) arrangementer med overnatting. 
Dette har vært egne leirer i Acta og andre kristne arrangementer, som konfirmantleirer, 
menighetsweekender, barnekor/familiekor og Sørbyen barnehage. Vi har også leid ut til 
andre grupper, som korps og musikkgrupper og skiskyttere.  Skogstad har også vært leid ut 
til to store grupper fra en tysk menighet til selvhushold. Det har vært flere dagssamlinger i 
regi av Normisjon som kvinnetreff, stortreff og adventsamling. Nordre Eina Normisjon har 
brukt Skogstad til bønnemøter. Skogstadklubben for barn har brukt stedet hver 14. dag. 
Hundeklubben på Eina har brukt stedet fast til trening av hunder.  
I forbindelse med flytting av regionkontoret til Skogstad ble det gjennomført flere dugnader. 
Det er også gjennomført dugnader for å ruste opp kjøkkenet, samt annet vedlikeholdsarbeid. 
 
Avtalen med TVEMO v/Håvard Monsen ble avsluttet 31.12.2019. I november vedtok 
regionstyret å inngå en avtale med Gulsrud booking for å administrere utleien av leirstedet. 
Regionen skal ha det lokale forvalteransvaret. 
 
Etter branntilsyn i februar ble det gitt pålegg om kartlegging av eiendommens 
brannforebyggende status. Øyvind Schiager utarbeidet Gjennomgang av branntekniske 
forhold ved Skogstad leirsted. Deretter mottok regionstyret en brannteknisk rapport fra Øst-
Tek og vedtok i november å gjennomføre omfattende brannforebyggende tiltak i henhold til 
rapporten. Gjennomføring av tiltakene er nødvendig for å kunne fortsette driften av 
Skogstad leirsted. 
 

Hjem til Herren 

Trofaste og gode medarbeidere har også dette året gått bort. Savnet er der, både i familie og 
forening, sammen med takknemligheten over alt de har fått bety i misjonsarbeidet. 
 
”Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sitt rike miskunn har født oss på ny til 

et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.” 
1. Peter 1. 3 

 
Vi lyser Guds fred over minnet! 

 

Takk 

Selv om 2019 har vært et svært krevende år, har vi fått oppleve at Gud har vært trofast og 
gitt oss mot og håp. Takk til alle ansatte og frivillige medarbeidere som har gitt tid og 
ressurser til misjonsarbeidet.  
Takk til Gud som holder oss alle i sin gode hånd og lar oss få være med i tjenesten.  
 
Årsmeldingen er godkjent i regionstyret 30.mars 2020. 



 
INNSTILLING TIL REGIONSÅRSMØTET I 2020 I OPPLAND NORMISJON: 

 
Etter forslag fra styret for stiftelsen Musikkfolkehøgskolen Viken, legger 
regionstyret fram dette forslaget til behandling i regionårsmøtet 2020. 

Forslaget gjelder endring av §6 i vedtektene for Viken. 
Dette pga. å ha større fleksibilitet med en mindre «generalforsamling», og 

som lettere og oftere kan kommunisere angående de utfordringene en står 
overfor. Vedtektene ønskes - fra 01.05.20 - endret til: 
 

  §6 VEDTEKTSENDRINGER OG OPPHEVING - etter evt. vedtak i 2020: 
  

 6.1  Disse vedtekter kan bare forandres av regionstyret for Oppland 
Normisjon med 2/3 flertall. 

 6.2   Vedtak om oppheving av stiftelsen må ha minst 3/4 flertall i  

    regionstyret for Oppland Normisjon. 
 6.3   Regionstyret for Oppland Normisjon fungerer som 
    avviklingsstyre. 

 
  §6 VEDTEKTSENDRINGER OG OPPHEVING - ser før evt. endringer slik ut: 

 

 6.1  Disse vedtekter kan bare forandres av Oppland Normisjons regionsårsmøte 
med 2/3 flertall, etter innstilling fra styret. 

 

 6.2   Vedtak om oppheving av stiftelsen må ha minst 3/4 flertall i  

    Oppland Normisjons regionsårsmøte. 

 

 6.3   Styret fungerer som avviklingsstyre dersom ikke annet blir bestemt  
  av Oppland Normisjons regionsårsmøte 

 

 
VEDTEKTER FOR MUSIKKFOLKEHØGSKOLEN VIKEN 
 Etter lov om folkehøgskolen av 1.januar 2003 

Vedtektene vil - ved et ja til endring 2020 - per 01.05.2020, se ut som følger: 

 

  §1 NAVN OG OPPRETTELSE 

Musikkfolkehøgskolen Viken er opprettet av Oppland og Gudbrandsdal kretser av Det 
norske lutherske Indremisjonsselskap på basis av tinglyste hjemmelsdokumenter, 

første fra 1905.  

Stiftelsen er opprettet ved vedtak på kretsenes årsmøter henholdsvis 11.3 og 

18.3.1995. 

Fra 01.01.2001 ble Oppland og Gudbrandsdal kretser av Det norske lutherske 
Indremisjonsselskap slått sammen med Santalmisjonen i det samme området til 

Normisjon region Oppland. 

 

  §2 FORMÅL OG VERDIFORANKRING  

 Stiftelsens formål er å drive folkehøgskole med et verdigrunnlag bygget på Bibelen og 

 Den norske Kirkes bekjennelsesskrifter. 
   MUSIKKFOLKEHØGSKOLEN VIKENS MÅLSETTING OG PEDAGOGISKE TENKNING: 

Eleven skal gis allmenndanning og utfordres på etiske holdninger.  
Eleven skal gis mulighet til å lære Jesus bedre å kjenne. 
Eleven skal gis mulighet til å utvikle musikalsk kompetanse, kunnskaper og ferdigheter. 

Eleven skal gis mulighet til å få respons og anerkjennelse i et musikalsk fellesskap. 
Eleven skal gis mulighet til å utvikle selvinnsikt og selvtillit. 
Eleven skal gis mulighet til å høyne evnen til å ta ansvar for seg selv. 
Eleven skal utfordres til å utvikle evnen til dialog og å ta ansvar for sine 
medmennesker og omgivelsene. 

 Skolens personale må arbeide i samsvar med skolens verdigrunnlag og målsetting.  



Skolens pedagogiske og sosialpedagogiske personale må være bekjennende kristne,  

delta og bidra i skolens andaktsliv. 

 

  §3 GRUNNKAPITAL 

Stiftelsens grunnkapital er kr 5 000.000. Grunnkapitalen er knyttet til eiendommen 
gnr/bnr 60/6 i Gjøvik Kommune. 

 

  §4 STIFTELSENS STYRE 

 Skolen skal ha et styre som er øverste ansvarlige organ overfor departementet. 

 4.1  Styret består av sju -7-  medlemmer og skal ha følgende sammensetning: 
 4.1.1 4 medlemmer og 2 varamedlemmer oppnevnt av regionstyret i Normisjon 

region Oppland for to -2- år.    

 4.1.2 Regionlederen i Normisjon med ett av regionsstyremedlemmene som  

   vararepresentant.  

   Er ikke regionlederstillingen besatt, velger regionstyret dennes stedfortreder. 

 4.1.3 Ett medlem og varamedlem, valgt av skolens ansatte for to -2- år. 
 4.1.4 Ett medlem og varamedlem, valgt av elevene for ett -1- skoleår. 

 4.1.5 Rektor, har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett, er styrets sekretær. 

 4.2  Styret velger selv leder og nestleder.  

   Leder og nestleder sammen med styrets sekretær utgjør styrets arbeidsutvalg.  

   Leder eller nestleder og rektor sammen tegner/forplikter stiftelsen. 
 4.3  Lederen kaller inn til møte så ofte han/hun finner det nødvendig, og eller 

    Dersom minst halvparten av representantene krever det. Styret skal ha minst  

    4 møter i året. 

 4.4  Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder, og minst 3 av styrets  

   øvrige medlemmer/varamedlemmer er til stede. 

     
  §5 STYRETS OPPGAVER  

   5.1  Se til at skolen arbeider i samsvar med vedtektene. 

 5.2  Føre tilsyn med skolens drift og sørge for at den blir drevet i samsvar med lov, 

   forskrifter og gjeldende avtaler og målsetting. 

 5.3  Tilsette og si opp personalet etter innstilling fra rektor. 
 5.4  Tilsette rektor.  

 5.5  Være ansvarlig for skolens økonomi innenfor fastsatte rammer. 

 5.6  Godkjenne skolens budsjett, regnskap og utarbeide årsmelding. 

 5.7   Opprette og gi avgjørelsesmyndighet til råd og utvalg og administrasjonen ved 

skolen. 

 5.8   Gi utfyllende forskrifter og retningslinjer for arbeidet i råd og utvalg og 
administrasjonen ved skolen. 

 5.9  Sørge for protokoll for saksbehandling og vedtak ut fra vanlig praksis. 

 5.10 Godkjenne planer for utbygging i henhold til fremlagt finansieringsplan. 

 5.11 Oppnevne revisor. 

 5.12 Være ankeinstans for disiplinær, utvisning og bortvisningssaker. 
 5.13 Være eierstyre for Sørbyen barnehage. 

 For stiftelsens saksbehandling gjelder reglene i stiftelsesloven §§ 7, 8 og 9. 

 Arbeidsutvalget tar seg av løpende forretningssaker mellom møtene og fungerer som 

 saksforbereder for styret. 

Et mindretall i styret kan klage på vedtak i styret.  

I saker som gjelder skolens verdigrunnlag og mål er regionstyret for Oppland 
Normisjon klageinstans.  

I forvaltningssaker er departementet eller den departementet utpeker klageinnstans. 

Jfr. folkehøyskoleloven §5. 

 

  §6 VEDTEKTSENDRINGER OG OPPHEVING 
 6.1  Disse vedtekter kan bare forandres av regionstyret for Oppland Normisjon 

med 2/3 flertall. 

 6.2   Vedtak om oppheving av stiftelsen må ha minst 3/4 flertall i regionstyret for   

                 Oppland Normisjon 

 6.3   Regionstyret for Oppland Normisjon fungerer som avviklingsstyre. 

.       
   


