
 

 
  

             
              Sandnes, 10.juni 2020 

Ekstraordinært årsmøte i Normisjon region Rogaland 2020 
 
På årsmøte som ble avholdt i perioden 27.03 – 18.04 ble det vedtatt at det skulle gjennomføres et ekstraordinært årsmøte 
høsten 2020.  
 
Derfor er det en glede å kunne invitere til ekstraordinært årsmøte 

19.september 2020 på Stemnestaden leirsted 
 
Vi inviterer til en dag med inspirasjon, informasjon og god mat i flotte omgivelser på et nyoppusset Stemnestaden. Vi vil løfte 
fram et flott arbeid med utgangspunkt i visjonen «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». 
 
Program for dagen 
10.00 Registrering med kaffe og rundstykker 
11.00 Inspirasjonssamling 
13.00 Pause med enkel servering 
13.30 Årsmøte 
16.00 Festmiddag med dessert 
 
Saksliste til årsmøte 

1. Konstituering 
2. Valg regionstyre 
3. Normisjon fremover 

            Bodil ønsker deg velkommen til Stemnestaden. 
Årsmeldingen ble godkjent på årsmøte.  
Du finner den på normisjon.no/rogaland hvis du vil lese den. Den vil også være tilgjengelig på selve dagen i trykt versjon. 
 
Stemmerett 
Alle som har fylt 15 år og har vært medlem i Normisjon i minst 3 måneder, har stemmerett. Direktemedlemmer har automatisk 
stemmerett. Foreningsmedlemskap bekreftes av formann i lokalforening, se vedlagte påmeldingsskjema. 
 
Pris 
Voksen: 500,- / Student: 250,- 
Dette inkluderer hele dagen med måltider. Fint hvis betaling skjer ved bruk av kort eller Vipps. 
 
Påmelding  

• checkin.no (søk på ekstraordinært årsmøte Rogaland) eller følg linken: 
https://www.checkin.no/event/24183/ekstraordinaert-aarsmoete-2020-stemnestaden 

• epost: region.rogaland@normisjon.no 
Husk å få med informasjonen vi spør etter i skjemaet. Påmelding innen mandag 14.september.  
 
Korona 
På grunn av koronasituasjonen vil de til enhver tid gjeldende smitteverntiltak være iverksatt. Vi har bemanning som har 
kompetanse på dette og som vil være ansvarlig arrangør. 
Er du syk eller har symptomer på covid-19 må du holde deg hjemme. Har du spørsmål knyttet til våre smitteverntiltak kan du ta 
kontakt med Bodil Høie, daglig leder på Stemnestaden, på telefon 975 89 956. 
 
Vi gleder oss til å ta imot dere og ser fram til en flott dag sammen! Vær gjerne med og be for denne dagen. Adressen til 
Stemnestaden er Grindevegen 87, 5570 Aksdal. 
 
Med vennlig hilsen 

    
 
 
Thomas Thesen 
Regionleder 

Til foreningsledere og direktemedlemmer i 
Normisjon Region Rogaland 
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