
Vedtekter for Pilegrimsfellesskapet Ringerike - Hadeland - Toten 

 

§ 1 Navn og organisering 

Foreningens navn er Pilegrimsfellesskapet Ringerike - Hadeland - Toten. Foreningen er et 

nettverk for vestleden av Olavsveiene og organiseres som regional pilegrimsforening under 

den nasjonale Pilegrimsforeningen St. Olav. 

 

§ 2  Målsetting 

Pilegrimsfellesskapet er en ideell forening åpen for alle. Pilegrimsfellesskapet vil informere 

om og skape interesse for: 

vår kristne kulturarv, pilegrimsvandringer og tradisjoner, severdigheter, natur og 

kulturopplevelser knyttet til pilegrimsveiene. 

Pilegrimsfellesskapet vil arbeide for: 

1. å bygge opp og styrke interessen for pilegrimssaken i regionen 

2. økt vandring langs vestleden 

3. å tenke ut ideer for nye vandringer/nye tiltak i samarbeid med Pilegrimssenter 

Granavollen; - variert, lokal bruk av leden 

4. samarbeid med personer, institusjoner, bedrifter og organisasjoner som vil bidra til 

pilegrimsarbeidet og til vandringer mot Nidaros og andre pilegrimsmål, spesielt med 

andre pilegrimsorganisasjoner 

5. vandringer som utvikler vennskap og forståelse over landegrensene og kontakt mellom 

ulike trossamfunn 

6. et nært samarbeid med pilegrimssatsningen i offentlig regi i Norge generelt og 

Pilegrimssenter Granavollen spesielt 

 

 § 3  Årsmøte 

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars 

måned. Saksdokumentene må være tilgjengelig for medlemmene senest 3 uker før årsmøtet. 

Forslag fra medlemmene som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 4 

uker før årsmøtet. 

Årsmøtet skal: 

1. Godkjenne innkalling og saksliste 

2. Velge ordstyrer og en protokollfører samt to til å underskrive protokollen.  

3. Godkjenne årsmelding 

4. Godkjenne revidert regnskap 

5. Godkjenne budsjett og fastsette kontingent 

6. Behandle innkomne forslag 

 



7. Velge  

 styreleder velges for 1 år 

 styremedlemmer velges for 2 år; det skal være 4 styremedlemmer.  

 2 varamedlemmer velges for 1 år 

 revisor velges for 1 år 

 valgkomite på 3 medlemmer, funksjonstid 3 år, hvor en går ut hvert år. Leder 

for komiteen er den som sitter på 3. året. 

 

§ 4   Styre 

a) Styret består av leder og 4 styremedlemmer. De 2 varamedlemmene innkalles til 

styremøtene. 

b) Styret er beslutningsdyktig når lederen og minst 2 styremedlemmer er til stede. Det 

skal føres vedtaksprotokoll fra forhandlingene. 

c) Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg som består av leder og 1 styremedlem. 

d) For å løse spesielle oppgaver kan styret nedsette ulike utvalg. Utvalgene rapporterer 

sitt arbeid skriftlig tilbake til styret. 

e) Styret konstituerer seg selv og vil bestå av, foruten leder, nestleder, kasserer, sekretær 

og 1 styremedlem. 

 

§ 5  Økonomi 

Foreningens regnskap følger kalenderåret og skal revideres av foreningens revisor. 

 

§ 6  Vedtektsendring og oppløsning 

a) Endringer kan normalt bare vedtas av det ordinære årsmøtet og det kreves 2/3 flertall.  

b) Første vedtak om oppløsning fattes av det ordinære årsmøtet med 2/3 flertall. Deretter 

fattes endelig vedtak om oppløsning på et ekstraordinært årsmøte som holdes minst 3 

måneder senere. 

c) Ved oppløsning tilfaller foreningens eiendeler pilegrimsarbeidet i regi av 

Pilegrimssenter Granavollen.  

--------- 

Vedtatt på stiftelsesmøte 18.02.2013, endret på årsmøtet senest 21.02.2016 

 

 


