
Årsmøte for Storsalen Menighet 2020 på e-post/digitalt  
  
Kjære medlem i Storsalen Menighet. 
  
Vi viser til annonsering av årsmøtedato på gudstjenester, i nyhetsmail og på nettside, og 
videre informasjon på nyhetsmail om at årsmøte i år må avvikles digitalt. Vi har valgt å gjøre 
det på denne måten for å ivareta formalitetene ved årsmøtet. Vi vil innkalle til et 
ekstraordinært årsmøte når vi kan møtes igjen og vil da snakke om storsalens drift, økonomi 
og framtid.  
 
Årsmøtets saker blir nå behandlet via en enkel saksgang på e-post og via et svarskjema.   
Sakspapirene finner du her: www.storsalen.no/  
 
Vi ber deg om om følgende: 

- Lese igjennom årsmelding, regnskap og valgkomiteens innstilling 
- Deretter ber vi deg om å godkjenne sakene og velge kandidatene. Dette gjøres ved å 

gå inn på linken som alle stemmeberettigede vil få tilsendt. Vi ber om at dette gjøres 
innen 23. april. (mellom 16. -23- april)  

  
Ta gjerne kontakt med daglig leder Solveig Tveitereid solveig@storsalen.no dersom dere har 
spørsmål eller kommentarer i forbindelse med årsmeldingen, sakene eller annet.   
  
Saksliste 

• Konstituering: valg av referent, protokollsignerere.  

Vedtak: referent til sammensetning av protokoll: Johanne Saxegaard og  
               Mari Mathiesen, protokollsignerere: Ole-Martin Espegren Gustad og  
               Andreas Nydal 

• Godkjenning av innkalling og dagsorden og saksliste 
   
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.  

• Behandling av styrets årsmelding 
 
Vedtak: Styrets årsmelding for 2019 tas til orientering.  

• Godkjenning av regnskap med vedlagt revisorberetning for 2019  
 
Vedtak: Regnskap og revisorberetning for 2019 godkjennes.  
 

• Fastsettelse av kontingent for 2021 
 
Vedtak: Kontingenten forblir uendret  
 

• Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret  
 
2 styremedlem for 2 år -  Daniel Kollerud Overskott og Anna Aas Lindahl 
3 varamedlemmer for 1 år – Axel Storebø, Thomas Engebretsen, Ingvild Klungland 
Lund 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling godkjennes 
 



• Valg av medlemmer til valgkomiteen  

Nicolay Østberg (Leder) 
      Simon Johannessen  
      Kristian Sævik 
      Kristine Espegren 

 
Vedtak: valgkomiteens innstilling for valgkomité godkjennes.  

 

• Valg av revisor 
Vedtak: BDO AS gjenvelges som revisor. 

 

Guds fred 

Styret i Storsalen.  

 

 

 


