INNKALLING TIL ÅRSMØTE
i Acta, barn og unge i Normisjon, region Øst
Acta region Øst har mye som vi sammen kan være stolte av:
- Ved utgangen av året var det 95 registrerte lokallag i Acta region Øst med ca 2500 medlemmer
totalt. Vi har fått 13 nye lokallag dette året, 11 av disse er tilknyttet internasjonale menigheter.
Hva: Årsmøte Acta region Øst
Når: 30. april 2022 kl 11:00-14:00
Sted: Skogstad- Skogstadvegen 6, 2843 Eina
Pris: 100 kroner (1 måltid og snacks)
Påmelding: HER
https://www.checkin.no/event/41083/teen-camp-og-acta-arsmote-pa-skogstad-2022

Vi slår to fluer i en smekk og lager både ungdomsleir og avholder Actas årsmøte 2022 samtidig! Det
blir en herlig kombinasjon av leir slik vi kjenner det og mulighet til å være med å påvirke hva som skal
skje og hva vi skal gjøre i året som kommer!
Vi tror at å legge årsmøte til leir vi bidra til å skape felleskap på tvers av fylkesgrenser, Normisjon
region øst har blitt en større region i året som har gått og dette er en fin anledning til å bli kjent, både
med et nytt leirsted og nye leirfolk!
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!
Forslag til saker og forhandlingsemner – send en epost til dc@normisjon.no innen 11. april. 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.

Sakspapirer: Sakspapirene vil komme på normisjonost.no seinest 15. april.
Vær med å bety en forskjell,
velkommen på årsmøtet i Acta, barn og unge i Normisjon, region Øst.

Forslag til dagsorden
Sak 1

Konstituering av årsmøte
Valg av dirigent, referent, protokollunderskrivere, tellekorps

Sak 2 Årsrapport fra Actastyret
Merknader og godkjenning

Sak 3

Regnskap
Godkjenne regnskap

Sak 4

Budsjett
Budsjettet tas til orientering

Pause
Sak 5

Handlingsplan
Hvordan går det med bruk av handlingsplanen?

Sak 6

Valg

6a valg av leder
6b valg av styremedlemmer
6c valg av varamedlemmer
6d valg av valgkomité
6e valg av revisor

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.

Med vennlig hilsen
Acta Styret
Acta- barn og unge i Normisjon, region Øst

