
Normisjon Region Øst: 
Regionårsmøtet 2020 
 
Sak   1:  Konstituering av årsmøtet: 

a) Godkjenning av at Årsmøtet 2020 pga unntakstilstand i landet gjennomføres pr brev 
og e-post. De som avgir skriftlig tilbakemelding regnes som møtedeltaker. 
Stemmeberettigede er de som er medlem i en forening og de som er direktemedlem.  
 

b) Valg av referent:  
Forslag: Terje Holmedahl 
 

c) Valg av to protokollunderskrivere: 
Forslag: Hartvig Opsjøn og Anita Thorängen 

 
Sak   2: Årsmelding 2019 fra regionstyret 
 Årsmeldingen er tilgjengelig her:  

http://www.normisjonost.no/arsmote2020/  
 

  Forslag til vedtak: Den fremlagte årsmelding for 2018 godkjennes.  
Eventuelle kommentarer eller innsigelser mot dette forslag til vedtak må sendes til 
Regionskontoret på e-post eller med Posten, senest den 25. mars 2020. 

   
Sak  3: Revidert regnskap for Region Øst 2019 

Regionenes reviderte regnskap for 2018 er tilgjengelig her:  
http://www.normisjonost.no/arsmote2020/  
 
Forslag til vedtak: Det fremlagte reviderte regnskapet for 2019 godkjennes.  
Eventuelle kommentarer eller innsigelser mot dette forslag til vedtak må sendes til 
Regionskontoret på e-post eller med Posten, senest den 25. mars 2020. 
 

Sak 6:  Valg  (presentasjon nedenfor) 
   

a) Valg av styreleder i Normisjon Region Øst. 
Kandidat: Anders Østby, Hemnes i Høland (gjenvalg) 

 
b) En fast representant til regionstyret for tre år.  

Kandidat: Anne Birgit Aaandstad, Årnes 
 

c) Valg av to vararepresentanter til regionstyret for ett år. 
Kandidater:  Unni Dahlbak Gunnes, Lørenskog (1. vara) 

Elin Gravem, Eidsvoll (2. vara) 
 

d) Valg av representanter til valgkomiteen for ett år 
Kandidater:  Einar Kjørven, Oslo  

Annelis Holmedahl, Bjørkelangen  
Eventuelt forslag på flere kandidater kan sendes til 
Regionstyret, som gis mandat til å supplere valgkomiteen. 
 

e) Valg av revisor 
Kandidater:  BDO, Lillestrøm (Gjenvalg) 

 



Eventuelle kommentarer eller innsigelser til de ovenstående kandidatene må sendes 
til Regionskontoret på e-post eller med Posten, senest den 25. mars 2020.  

 
Oslo, 17.03.2020 

 
 

Anne-Lin Hynnekleiv 
Regionleder 

 
 
Til valgene på Regionårsmøtet 2020 
 
Valgkomiteen, bestående av Per Inge Bergan, Reidun Kippenes og Einar Kjørven legger fram 
følgende innstilling for Regionårsmøtet 2020: 
 
 
Styreleder:   Anders Østby, Hemnes i Høland (gjenvalg) 
 
Styrerepresentant:    Anne Birgit Aandstad, Årnes            

Anne Birgit Aandstad (64 år) fra Høland er utdannet 
førskolelærer og har jobbet mye av sitt yrkesaktive liv 
som Styrer i barnehage. De siste årene har hun arbeidet 
med trosopplæring, som Menighetspedagog på Årnes. 
Hun og familien har alltid vært aktive i 
Santalmisjonen/Normisjon. Hennes datter, Synnøve, er 
utsending for Normisjon i Aserbajdsjan. 

 
Vararepresentanter: Unni Dahlbak Gunnes, Lørenskog (1. vara) 

Unni Dahlbak Gunnes (51 år) arbeider med administrasjon og ledelse i 
Lørenskog kirkelige Fellesråd. Hun har tidligere vært styrer på Fossheim 
leirsted. 
 

                         Elin Gravem, Eidsvoll (2. vara) 
Elin Gravem (39 år) fra Rælingen har sykepleierutdanning og har bodd en 
periode i Løten, men bor nå på Eidsvoll. Hun og familien er medlem i Hamar 
Normisjon og er aktive i Normisjonsarbeidet lokalt på Eidsvoll. 

 
Går ut av styret: Terje Grønås, Asker går ut av Regionstyret. 
   - En hjertelig takk til han for innsatsen! 
 
Valgkomiteen:  Einar Kjørven, Oslo (sitter over fra forrige valgkomité) 
   Annelis Holmedahl, Bjørkelangen 
 
Ut av valgkomiteen: Per Inge Bergan og Reidun Kippenes går ut av valgkomiteen. 


