
 
  

             
            

                Sandnes, 27.mars 2020 

 
Årsmøte i Normisjon region Rogaland 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 Han som har gitt oss et løfte 
om at Han alltid går med oss. Jesus er fremdeles veien, sannheten og livet. 
 
En av konsekvensene er at årsmøtearrangementet på Horve Ungdomssenter 18.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 inkl. årsregnskap 
o Regionårsmøte 2020 – saksliste med forslag til vedtak 

 
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, send dem til: 

 region.rogaland@normisjon.no (senest 18.april) eller 

 Normisjon region Rogaland, Flintergata 4, 4307 Sandnes (poststemplet før 18.april) 
Det samme gjelder eventuelle merknader eller innsigelser i forhold til valg av revisor og valgkomité.  
 
 
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 ved å sende sms til 98 21 61 60 med ditt navn og teksten «ingen 
merknader til sakslisten», epost til region.rogaland@normisjon.no eller brev i Posten 
(poststemplet før 18.april).  

 
 
Senest 24. april skal vi på Regionskontoret 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 på konto: 3000.14.71267 
eller på vipps #15277 og merkes med «Årsmøtegave fra [foreningens navn]». Private gaver er 
selvfølgelig også mulig å gi. Bruk samme kontonummer eller vipps. 
 
 
Med vennlig hilsen 
    
 
 
 
Erik Rørtveit   og  Thomas Thesen 
Regionlederteam 

Til foreningsledere og 
direktemedlemmer i 
Normisjon Region Rogaland 
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