
 
 

  

 

Til: Medlemmer og ledere i barne- 
og ungdomslag i Acta region Rogaland 
 

 

 

 

Årsmøte 

Acta - barn og unge i 
Normisjon region Rogaland 

 

Zoom 
Tirsdag 13.april 2021 kl.1900-2000 

 

Program 
 
18.45  Registrering 

19.00  Årsmøte 
 

 

INFORMASJON 
Sted:   Zoom 
Påmelding:     

(husk å ta med lokallagets navn der du er medlem) 

 

Frist for påmelding: 13.april kl. 17.00.  
 

 
Hvem kan være med?  

Alle ledere og medlemmer kan reise på årsmøtet. Er du leder i et lag, ber vi 
deg dele denne informasjonen med andre ledere og medlemmer i laget. Se 

siste side for hvem som har stemmerett.  



Saksliste for årsmøtet i Acta: 
 
 

Sak 1:  Valg av dirigent 
Sak 2: Valg av referenter, protokollunderskrivere og tellekorps 

Sak 3: Godkjenning av innkalling til årsmøtet 

Sak 4:  Økonomirapport – til orientering 
Sak 5:  Actas årsmelding (les gjennom denne på forhånd, finnes på 

www.acta.no/rogaland) 
Sak 6: Valg av Actastyret 

- Valg av én styreleder  
- Valg av nye medlemmer til Actastyret 

- Valg av varamedlemmer til Actastyret 
 
 
 

 

 

Kandidater til valg: 
 

Kandidat til Acta-styreleder: 
•  

 
 

Kandidater til Acta-styremedlemmer og varamedlemmer (alfabetisk 

rekkefølge) 
  

• Solveig Haugvaldstad, 19 år, fra Tau 
 

Flere kandidater vil fortløpende komme på nettsiden og bli presentert under 
årsmøtet. 

 
 

Følgende sitter videre i Acta-styret:  
• Daniel Tytland, 30 år, fra Hjelmeland 

• Hilde Grønning, 27 år, fra Klepp 

 

http://www.acta.no/rogaland


Hvem består årsmøtet av? 
(Hentet fra ”Vedtekter for det regionale Acta-styret”, sist endret i 2015.) 
 

§ 2 

ÅRSMØTETS SAMMENSETNING 

Årsmøtet er Acta-styrets øverste organ. Acta-styret er ansvarlig for at det 
avholdes årsmøte i regionen hvert år. 

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 prosent av 

de avgitte stemmene. 
I tillegg inviteres regionleder for Normisjon og leder fra Normisjons 

regionstyre uten stemmerett. 
 

 

Dette betyr blant annet at følgende har stemmerett: 
▪ To ledere fra hvert lokallag/klubb tilsluttet Acta Rogaland (uansett alder). 
▪ Alle medlemmer i lokallag/klubb tilsluttet Acta Rogaland (inkludert 

leirklubben). 
▪ Alle direktemedlemmer. 

▪ En klubb/lag kan ikke ha mer en 25 % av stemmene avgitt. 
 

 
 

Velkommen til årsmøte! 
 

 
Vennlig hilsen 

 
 

 

 
Kristin Sjo Førre          Margrethe Sundvoll 

Styreleder i Acta    Ledertrener i Rogaland 
 


