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Saksliste for Pinsemisjonens årsmøte 2019 
Årsmøtet avholdes 4. juni 2019 på Hedmarktoppen, Limhusvegen 15, Hamar 

 

 

Sak 1. Konstituering (felles for alle årsmøtene) 

a) Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forslag til vedtak: 

  Godkjennes. 

b) Valg av møteleder, referent, tellekorps og to til å undertegne protokollen 

Forslag til vedtak:  

  De foreslåtte godkjennes. 

 

Sak 2. Hovedstyrets årsrapport 2018 

Forslag til vedtak:  

Årsrapport 2018 godkjennes. 

 

Sak 3. Regnskaper 2018 

Forslag til vedtak:  

Regnskaper 2018 med revisors beretning godkjennes. 

 

Sak 4. Valg  

a) HS Varamedlem David Axell står på valg. 

Forslag til vedtak:  

  David Axell velges for 4 nye år. 

b) Regionsekretær for Asia. Forslag til ny kandidat: Fred Ole Hansen (Salt Bergen) 

Forslag til vedtak: 

  Fred Ole Hansen velges for 4 år.  

c) Regionsekretær for Amerika. Forslag til ny kandidat: Benjamin Jensen (Pinsekirken 

Tabernaklet Bergen) – har vært RS Europa i ett år. 

Forslag til vedtak:  

Benjamin Jensen velges for 3 år. 

d)   Regionsekretær for Europa. Forslag til ny kandidat: Frank Erlandsen (Betel 
Trondheim) 
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Forslag til vedtak: 

Frank Erlandsen velges for 4 år. 

  

 

Sak 5. Nye vedtekter for Pinsemisjonen 

 

Forslag til vedtak: 

  Årsmøtet støtter organiseringen av bistandsvirksomheten og vedtar de nye 

  vedtektene for foreningen.  

  Årsmøtet støtter den foreslåtte overgangsordningen for Hovedstyret og plan for 

  implementering av organisasjonsendringene.  

 
 

 

Sak 6. Menighetstilskudd 

 

Det er mange år siden Pinsemisjonen har økt tilskuddet fra pinsemenighetene. (I 2017 og 
2018 ba Pinsemisjonen om kr 15 ekstra pr medlem for å finansiere strategiprosessen.) Siden 
2014 har tilskuddet vært på kr 70 pr medlem. Pinsemisjonen foreslår nå en økning på kr 5 til 
kr 75 pr medlem fra og med 2019. 

 

Forslag til vedtak: 

  Årsmøtet støtter forslaget om å øke tilskudd fra menighetene til Pinsemisjonen 

  fra kr 70 til kr 75 pr medlem fra og med 2019. 

 

 

Sak 7. Neste årsmøte  

 

Forslag til vedtak:  

  Pinsemisjonens årsmøte i 2019 arrangeres i samarbeid med   

  Pinsebevegelsens årsmøtekonferanse og skal skje innen 1. juli. 

 
    


