
 

 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 
i Acta, barn og unge i Normisjon, region Øst 

 

 

Acta region Øst har mye som vi sammen kan være stolte av: 

- I 2017 gjennomførte vi 21 leire. 673 deltagere har fått unike leiropplevelser. Dette 

hadde ikke vært mulig å få til uten vår fantastiske ledergjeng, med trofaste 

støttespillere i alle aldre, som stiller opp på leir etter leir.  

- Vi har 105 lokallag med trofaste ledere, som stiller opp for å se og inkludere våre godt over 

3000 barn og unge, og forteller dem om Jesus.  

- Gjennom en reise til Nepal i påsken 2017 fikk 6 av våre ungdommer en uforglemmelig 

opplevelse, hvor de lærte mer om Jesus, seg selv og misjon i vårt misjonsteam.  

- Vi er en organisasjon som stadig fornyes og utvikles: I 2017 har vi bla gjort det lettere for 

flere å bli med i Soul Children-familien gjennom Soul Children Sign, og vi startet vi familieleir. 

I 2018 kan dere se fram til nyheter som besteforeldreleir og et rykende ferskt lederkurs.  

 

 

Hva: Årsmøte Acta region Øst 

Når: 14. april 2018 kl 11:00-15:00 

 

Sted: Haraset leirsted, 2330 Vallset 

Pris: 100 kroner inkludert lunsj 

Påmelding: www.checkin.no  

Hva synes du er bra i Acta Øst? Hva skulle du ønske vi gjorde annerledes?  

Det er her du har mulighet til å påvirke arbeidet vårt! 

Vær med å bety en forskjell,  

velkommen på årsmøtet i Acta, barn og unge i Normisjon, region Øst. 

 

  

http://www.checkin.no/


 

Forslag til dagsorden:  

Sak 1  Konstituering av årsmøte, (valg av dirigent, referent, protokollunderskrivere, 

tellekorps) 

Sak 2 Godkjenning av innkalling 

Sak 3  Årsmelding fra Acta-styret, (merknader og godkjenning) 

Sak 4  Regnskap 

Sak 5  Valg av Acta-styret; Leder, to styremedlemmer, tre varamedlemmer og 

valgkomité 

Sak 6 Valg av styre til leirklubb på Fossheim og Haraset 

Sak 7  Handlingsplan 2018 – 2020 

 

Møte-, tale-, og stemmerett på årsmøtet. 

Utdrag fra lovene: § 2 i Actas lover, Årsmøtets sammensetning: 

Årsmøtet (med møte-, tale,- og stemmerett) består av: 

a) medlemmene i Acta- styret og Acta-leder i regionen. 
b) alle Actas foreningsmedlemmer i regionen  
c) alle Actas direktemedlemmer i regionen  
d) inntil to ledere fra hver forening tilsluttet Acta. 
e) én representant valgt av og blant de regionalt Acta ansatte. 
 

De øvrige regionale Acta-ansatte møter med talerett. 

Medlemmer av samme forening kan ikke stemme for mer enn 25 % av de avgitte stemmene. 

Dette betyr at alle som er medlem i et Acta-lokallag i region Øst har møte, tale og 

stemmerett.  

Forslag til saker og forhandlingsemner må være innkommet til Acta-styret senest fire uker 

før årsmøtet – send en epost til ta@normisjon.no innen 17. mars. Her kan du også foreslå 

aktuelle kandidater til Acta-styret i region Øst; det er veldig lov å foreslå seg selv. NB: sjekk 

med vedkommende om han/hun har lyst før du foreslår noen.  

Med vennlig hilsen   

Therese Andreassen 

Leder, Acta- barn og unge i Normisjon, region Øst.  

Tlf +47 95 28 41 31 

ta@normisjon.no 
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