
 

SAKSLISTE TIL NY GENERASJON 

ÅRSMØTE FOR 2021 
09. JUNI 2022, Hedmarktoppen/online, 15.00-16.00 

Til gruppeledere i Ny Generasjon 

Velkommen til årsmøtet i Ny Generasjon 09.juni 2022 ca kl 15. Årsmøtet avholdes på 
Hedmarktoppen, i forbindelse med Pinsebevegelsen sin årsmøtekonferanse. Det er 
også mulig å delta på årsmøtet digitalt. Påmeldingen til årsmøtet skjer via checkin. 
Mer info om hele årsmøtekonferansen finnes på Pinsebevegelsen sin nettside. 

Alle medlemmer er velkommen til å delta på årsmøtet, men kun en representant fra 
hver NG-gruppe har stemmerett. Hvis NG-lederen ikke selv har mulighet til å delta, må 
det gis beskjed innen 1.juni om hvem som får fullmakt til å representere NG-gruppen. 
Dette kan for eksempel være en ungdomsleder fra en Pinse-UNG gruppe som deltar 
på Pinse-ung sitt årsmøte som er i forkant av vårt. Dette gis beskjed om til 
phillip@nygenerasjon.no

Med vennlig hilsen
David Haddeland - daglig leder - Ny Generasjon



SAKSLISTE TIL NY GENERASJON ÅRSMØTE 2021: 
Sted:  Hedmarktoppen Folkehøyskole, Hamar.  

Tidspunkt: 	 Torsdag 09.juni 2022  (15.00 - 16.00) 

Valg av ordstyrer 	 (forslag: Phillip Nordby) 
Valg av referent 	 (forslag: Sander Aanonsen) 

Valg av to protokollunder tegnere	  (forslag: åpent) 
Godkjenning av innkalling 
Godkjenning av saksliste 

1.	 ÅRSMELDING 2021 
Gjennomgang og godkjenning. (Årsmeldingen tilsendes på forespørsel. Ta kontakt på 
hei@nygenerasjon.no såfremt du ønsker tilsendt kopi av årsmeldingen.) 

2.	 ÅRSREGNSKAP 2021 
Gjennomgang og godkjenning (Årsregnskapet tilsendes på forespørsel. Ta kontakt på 
hei@nygenerasjon.no såfremt du ønsker tilsendt kopi av årsregnskapet.) 

3. 	 VALG AV ST YREMEDLEMMER 
Presentasjon av nåværende styre og gjenvalg av sittende styremedlemmer. 

Styret består pr 31.12.21 av Thomas Neteland (styreleder), Emma Bergkvist, Martin 
Høyland, Eline Rasmussen, Maria Rossland og David Haddeland (daglig leder). 

Følgende styremedlemmer står på gjenvalg og tar gjenvalg for 1 
år: David Haddeland 

Følgende styremedlemmer gir seg etter sine perioder: Eline 
Rasmussen 

Valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer: Alvilde Arntzen (2 
år) 

4. VALGKOMITÈ FOR 2021/22 
Følgende personer foreslås til neste års valgkomité: 
Andreas Jensen 
Bente Smith 
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5. Valg av revisor for 2022 

Forslag: Revisorgruppen Oslo AS (fusjonert til 
RSM Norge AS) 

6. 	 ANNET


