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  Årsmøte 2021 Normisjon region Vestfold Buskerud 
 
Ettersom det har vært vanskelig å få gjennomført et normalt årsmøte i år, har regionstyret 

bestemt at valg foretas ved hjelp av dette skjemaet. Det formelle med godkjenning av regnskap 

og årsmelding, som skal gjøres før juli, har regionstyret gjort. Både regnskap og årsmelding 

finnes på nettsiden vår under fanen «Utgivelser». 

De som har stemmerett er: direktemedlemmer, medlemmer i en Normisjonsforening eller 

medlemmer i et Actalag. Medlemmene må være over 15 år. 

 

Alle stemmeberettigede som returnerer dette skjemaet, regnes som delegater på regionens 

årsmøte 2021.  

 

Har du spørsmål til skjemaet, ta kontakt med regionkontoret.  

Skjemaet returneres pr post eller e-post innen 19. september. Resultatet blir lagt på vår nettside 

 
 
Navn: ________________________________________ 
 
 
Hvilken forening/lag er du medlem i: ___________________________________ 
Er dere flere medlemmer i husstanden, er det fint om dere leverer ett skjema pr medlem. 
 
Er det greit for deg, slik situasjonen er nå, at du deltar på årsmøtet på denne måten? 
 
 Ja ___ Nei ___       Kommentar: ______________________________________________ 
 

 

Sak 1 Valg 

• Valg av styreleder    Velges for 2 år 

Forslag: 

- Ole Jørgen Storli, Sande    2021 – 2023 

 

Godkjenner du forslaget til styreleder?  Ja ____ Nei ____ 

 

• Valg av styremedlemmer   Velges for 3 år 

Forslag: 

- Øystein Kilde, Ål    2021 - 2024 

- Reidun Bjune, Ramnes   2021 – 2024 

 

Godkjenner du forslaget til styrekandidater? Ja ____ Nei ____ 
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• Valg av varamedlemmer   Velges for 1 år 

Forslag: 

 

- Gunnvor Kreken, Ål   2021 – 2022 1. vara ______    2. vara _____ 

 

- Kjersti Myhre, Drammen   2021 – 2022 1. vara ______    2. vara _____ 

 

Godkjenn valget ved å krysse av for første eller andre vara på begge kandidatene 

 

Gjenstående i regionstyret: 
Morten Bjørkhaug, Sandefjord 

Mary Anette Skaaheim, Kongsberg 

Endre Engvik, Tønsberg 

 

 

• Valg av valgkomitè                

Forslag: 

- Tor Bringaker, Tønsberg 

- Marion Gunvilde Seierstad, Drammen 

- Kari Næss Fuglestein, Østre Kvelde 

 

Godkjenner du forslaget til valgkomitè? Ja ____ Nei ____ 

 

 

 

• Valg av revisorer    Velges for 1 år 

Forslag 

 

Årsmøtet gjenvelger BDO som revisor for 2021 

 

Godkjenner du forslaget til valg av revisor?     Ja ___ Nei ___ 

 

 
 
For at valgene skal godkjennes, kreves det at flertallet stemmer ja. 
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