
 

 

 

Invitasjon til årsmøte i NaMu Norge 
Vi har den glede å invitere til årsmøte i NaMu Norge. Det er enkeltmedlemmer 
som har stemme- og talerett i møtet, men møteleder kan også gi gjester 
talerett.  

Representanter for NaMus partnere og støttemenigheter ønskes også hjertelig 
velkommen til å delta på årsmøtet.  

Tid og sted 

Møtet avvikles som Zoom-videomøte, onsdag 26. mai 2021 kl. 19:00 – 20:00 

Benytt denne lenken for å registrere deg og motta møtelenke: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrduCtrDIsGdPs2bSd3MmxF8EAEiSRNQ6p 
 
 

Vel møtt! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrduCtrDIsGdPs2bSd3MmxF8EAEiSRNQ6p


Saksliste, saksutredning og forslag til vedtak 

Sak 1 Årsmelding for NaMu Norge for 2020 
Det blir orientert om arbeidet i NaMu Norge med utgangspunkt i årsmeldingen for 2020. 

Vedlegg: Årsmelding for 2020 + Årsplan for 2021 

Forslag til vedtak: 
Årsmøte tar saken til orientering. 

Sak 2 Regnskap for NaMu Norge for 2020 
Det blir orientert om økonomien i NaMu Norge med utgangspunkt i årsregnskapet for 2020. 

Vedlegg: Årsregnskap for 2020, inkl. budsjett for 2021 + Revisjonsberetning 

Forslag til vedtak: 
Årsmøte tar saken til orientering. 

Sak 3 Valg av styremedlemmer til NaMu-styret 
Ved årsmøtet i 2019 ble Jon Løvland, Marit Hårklau Ådnanes og Kjetil Sigerseth valgt til 
valgkomite for NaMu Norge frem til neste års årsmøte.  

I forbindelse med årets årsmøte er det tid for å velge nye styrerepresentanter inn i NaMu-
styret. Erhard Hermansen og Vilhem Viksøy er valgt inn i styret frem til årsmøtet i 2023 og er 
ikke på valg. Truls Liland, Ommund Rolfsen, Anett Andresen og begge varemedlemmene 
(Ruth Bente Paulsen og Vigfus Ingvar Ingvarsson) avslutter sine valgperioder nå.  

Nominasjonskomiteen har innstilt Ommund Rolfsen, Anne Sofie Nergård Uthaug og Terje 
Dahle som faste styremedlemmer for den neste 4-års perioden. Ruth Bente Paulsen er 
innstilt som varamedlem, mens det er ønskelig at den siste varamannsplassen fortsatt får en 
kandidat som kan representere Island/folkekirka på Island og arbeidet der. Dette er under 
avklaring og kandidaten vil være klar innen årsmøtets start. Varamedlemsperioden er 2 år. 

Forslag til vedtak: 
Årsmøtet velger Ommund Rolfsen, Anne Sofie Nergård Uthaug og Terje Dahle som 
faste medlemmer i NaMu-styret for neste 4-årsperiode. 

Årsmøtet velger Ruth Bente Paulsen og NN som varamedlemmer i NaMu-styret for 
neste 2-årsperiode.  

Årsmøtet takker samtidig Truls Liland, Anett Andersen og Vigfus Ingvar Ingvarsson for 
innsatsen over styret i flere år.  
 

 
 

Truls Liland     Kjetil Sigerseth 
Styreleder     Daglig leder 


