
Styremøte i Pilegrimsfellesskapet St.Olav 
Tid: Torsdag 8.mars 2018 kl 17.00. Sted: Nidaros Pilegrimsgård, rom 216. 
Tilstede: Siv Smedseng, Jorunn Mari Børstad, Ingvild Ødegård, Einar Vegge, Gunnar Prytz 
Leland (møteleder), Hilde R. Kirkvold (referent) 
 
12/18 Invitasjon til årsmøte 20.-22. april 2018 – Årsmøtedokumentene må sendes ut innen 
26. mars. Legges på hjemmesiden. 
14/18 Forslag til ordstyrer og protokollførere ved årsmøtet - Følgende har takket ja; Torgeir 
Gunleiksrud , ordstyrer og Jorun Mari Børstad og Hilde Kirkvold protokollførere 
18/18 Forslag til kontingent for 2019 – Styret vedtar å ikke foreslå endring for årsmøtet 
21/18 Forslag til Notat vedrørende utredning av PSOs organisasjon – Notatet tas til 
etterretning og legges fram på årsmøtet 
22/18 Årsmøteforslag fra Kaare Fleten, Tyristrand. Styret legger fram forslaget for årsmøtet. 
Dette er en sak som tilhører den offentlige del av pilegrimsarbeidet og det er kommuner og 
fylkeskommuner som må si ja til nye leder. 
 

Styremøte i Pilegrimsfellesskapet St.Olav 
Onsdag 11 april 2018 Tilstede: Siv Smedseng, Jorunn Mari Børstad, Ingvild Ødegård, Torill Lyngby, Gunnar 

Prytz Leland og Einar Vegge.   

39/18. Forslag til valgkomité. 
Til valgkomité foreslår styret: Anne-Lise Galtung Risan, Kristin Øveraas og Einar Vegge. 
 
40/18. Tillegg i notat til årsmøtet.  
Styreleder Peder Gjerdhem i Pilegrimsfellesskapet Ringerike – Hadeland – Toten har studert notatet og ber om 
at det gjøres klart at utvalget oppfordres til å involvere og samarbeid med alle lokale ledd.  
Vedtak: Styret foreslår et tillegg (kursivert i teksen nedan) i notatet (på side nr 10, punkt 6 - siste stykket på 
siden):  
6. En arbeidsgruppe lager en utredning om organiseringen med forslag til nye vedtekter. Styret for PSO 
konstaterer at det finnes et behov for en gjennomgang av organiseringen av 
foreningen og en gjennomgang av vedtektene. Kanskje er det mulig at man med den 
nåværende organisering finner en løsning som er tilfredsstillende. Hvis ikke, kan det bli 
nødvendig med en større organisasjonsendring. Styret foreslår at det lages en utredning om 
framtidig organisering med forslag til nye vedtekter for å finne frem til arbeidsformer som 
kan fungere for det nasjonale arbeidet i Pilegrimsfelleskapet St Olav. 
Styret ønsker at en relativt rask utredning gjennomføres og foreslår derfor at 
arbeidsgruppen overleverer en skriftlig redegjørelse til styret senest i november 2018.  
Arbeidsgruppen skal ha fokus på samvirke mellom lokalforeningene og hovedforeningen.  
Styret sender redogjørelsen på høring til de lokale foreningene og etter gjennomgang av høringen 
utarbeider styret en skriftlig redegjørelse til årsmøtet i 2019. 
 
41/18. Forslag om ny pilegrimsled.  
Kaare Fleten, Tyristrand har til årsmøtet foreslagit en ny pilegrimsled vest for Tyrifjorden som kan binde 
Vestfold sammen med Olavsveiene på Ringerike. Pilegrimsforeningen RiHaTo behandlet forslaget fra Kaare 
Fleten på deres årsmøte forleden og gav sin fulle tilslutning idet årsmøtet sluttet seg til det forslaget som var 
fremlagt. RiHaTo anbefaler at PSO gjør et tilsvarende vedtak. 
Vedtak: Styret stiller seg bak forslaget. 
 
42/18. Årsmøtet 2019. 
Det er en oppgave for det nye styret å planlegge neste årsmøte i samsvar med vedtektene. 
 
43/18. ..... stemmerett på årsmøtet. 
Vedtak. Styret beslutter 
at de som innevarande og/eller foregående år har betalt kontingent i hovedforeningen eller i noen av de 
lokale/regionale foreningene kan stemme på årsmøtet.  (Ved årsmøtet 2018 vil det si 2017 og/eller 2018.) 


