
Til medlemmer og andre interesserte i Groruddalen kirkeakademi 
Det innkalles til årsmøte i Groruddalen kirkeakademi tirsdag 29. april 2014. Møtet holdes i Furuset 
kirke kl. 19.00. Medlemmer har stemmerett. Etter årsmøtet går vi direkte over på vårens siste møte, 
hvor Tore Laugerud holder foredrag over temaet Kirkens møte med nyåndelighet – problem eller 
fornyelse? 

Dagsorden 

1. Godkjenning av innkalling 
2. Valg av møteleder 

Styrets forslag: Hans Arne Akerø. 
3. Valg av referenter 
4. Styrets årsberetning for 2013 

Årsberetning er vedlagt. 
Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes. 

5. Godkjenning av regnskap for 2013 
Revidert regnskap og revisjonsberetning er vedlagt. 
Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes. 

6. Valg 
a. Leder (for ett år) 

Valgkomiteens forslag legges fram på møtet. 
b. To styremedlemmer og to varamedlemmer (for to år) 

Valgkomiteens forslag legges fram på møtet. 
c. Revisor (for ett år) 

Styrets forslag: Gjenvalg av John Wiker. 
d. Valgkomite (for ett år) 

Styrets forslag legges fram på møtet. 
7. Andre saker 

Styret fremmer én sak: 
Medlemskontingenten økes fra 150 kr/år til 300 kr/år. 
Begrunnelse: Å holde et godt nivå på kirkeakademiets virksomhet krever en del midler. 
Samtidig har akademiets økonomi en ugunstig utvikling (se sak 5). Styret har foretatt 
innsparingstiltak, men mener at det i tillegg er nødvendig å øke inntektene. Den eneste 
stabile måten er å øke kontingenten, som styret for øvrig anser for å være lav når man ser på 
møtefrekvens og nivå på bidragsytere. 

 

Saker som medlemmer ønsker å ta opp, må meldes styret innen 29. mars 2014. 

Vel møtt! 

 Og så, som mange vet, forsøker vi å opparbeide en e-postliste for medlemmer og andre 
interesserte. Denne innkallingen sendes med e-post til dem vi har slik adresse til, og som vanlig 
post til andre medlemmer. Hvis dere som får denne innkallingen i posten, likevel har e-
postadresse, ville vi sette stor pris på å få den. Dere kan melde fra på møtene eller ved å sende e-
post om det til post@groruddalen-kirkeakademi.org. 

 Vi legger også ved giro for innbetaling av kontingent for 2014. 
 Sakspapirene vil også bli lagt ut på våre nettsider www.groruddalen-kirkeakademi.org.  

 

Vennlig hilsen 

Styret i Groruddalen kirkeakademi 
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