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Pilegrimsfellesskapet St. Olav (PSO) 
Styret 20180308 

Notat til årsmøtet 
Utredning om framtidig organisering av PSO

Styrets forslag til vedtak 

Styret foreslår

1/ at årsmøtet nedsetter en intern arbeidsgruppe med fire personer. 
Arbeidsgruppen har som oppgave å lage en utredning om framtidig 
organisering av PSO inkludert forslag til nye vedtekter
Utredningen skal ta for seg: 
- hvordan PSO best mulig kan ivareta sin rolle som landsdekkende organisasjon 

- hvordan rollefordelingen og samspillet mellom PSO som hovedorganisasjon
og de lokale foreningene skal være
- hvordan PSO som organisasjon skal fungere som en samlende forening

2/ at årsmøtet utpeker fire medlemmer i en intern arbeidsgruppe med to 
representanter fra de lokale/regionale foreningene, en representant fra 
hovedforeningen og en representant fra PSOs styre. 

3/ at årsmøtet gir arbeidsgruppen i oppdrag å lage en skriftlig utredning og 
innstilling til styret senest i november 2018.

4/ at årsmøtet vedtar at arbeidsgruppens kostnader (f.eks. reiser og 
overnatting) fordeles mellom hovedforeningen (50%) og de lokale foreningene 
samlet (50%). 
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Bakgrunn 
25. april 2009 fant «Årsmøte i Pilegrimsfelleskapet St. Olav, Nidaros» sted på Nidaros
Pilegrimsgård i Trondheim med Vigdis Vormdal som møteleder. Torgeir Gunleiksrud
redegjorde for forslag til vedtektsendringer. Disse innebar at Pilegrimsfelleskapet St. Olav,
Nidaros ble skilt fra Pilegrimsfelleskapet St. Jakob, Oslo, og ble en frittstående, selvstendig
forening. Under møtet trakk styret forslaget om at Nidaros skulle sløyfes i navnet på
foreningen. Det ble en skriftlig votering om medlemmene ønsket en endring fra å være et
frittstående lokallag i Pilegrimsfelleskapet St. Jakob til å bli en selvstendig forening. 24
stemte ja til å bli en selvstendig forening, 6 stemte nei.
Årsmøtet 2009 vedtok at PSO ble «en selvstendig forening, åpen for alle, uansett bosted.»
Styret fikk i oppdrag å utnevne en gruppe som skulle arbeide videre med vedtektene fram
mot neste årsmøte. I årsmeldingen fra 2009 står det at «foreningen har nå 101 medlemmer,
og forskjellige deler av landet er representert blant våre medlemmer.»
På årsmøtet i 2010 ble det vedtatt noen mindre endringer i vedtektene, men det var først på
årsmøtet i 2011 at styret foreslo nye vedtekter som åpnet organisasjonen for lokale
foreninger.

Vedtektene 
I vedtektene fra 2011 heter det blant annet at 

- foreningens navn er Pilegrimsfellesskapet St Olav
- foreningen er organisert som en hovedforening med lokale/regionale foreninger.
- Pilegrimsfellesskapet St. Olav er en ideell organisasjon åpen for alle. Målet er å fremme

interesse for og spre kunnskap om pilegrimsvandringer, nasjonalt og internasjonalt.
- foreningen er åpen for alle som betaler årskontingenten.
- medlemmer der det ikke er lokale/regionale foreninger, blir direkte medlemmer i

hovedforeningen
- foreningen vil styrke samarbeidet med lokale og regionale foreninger og tilrettelegge for

frivillig innsats
- foreningen vil samarbeide med de regionale pilegrimssentrene i Norge, Nasjonalt

pilegrimssenter, Nidaros pilegrimsgård, Den norske kirke og Nidaros domkirke
- foreningen vil utgi medlemsblad og drive annet relevant informasjonsarbeid
- årsmøtet skal velge styreleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Valgperioden er 2

år for styremedlemmer og 1 år for varamedlemmer. Valget bør gjøres slik at halvparten av
styret er på valg hvert år

- i styret inngår i tillegg 1 representant fra hver av de lokale/regionale foreninger
- pilegrimssentrene kan utpeke en felles representant som har møte- og talerett på

styremøtene
- styret kan oppnevne et arbeidsutvalg som består av styreleder og to styremedlemmer
- styret utnevner redaktør og redaksjonskomité for medlemsbladet
- for å løse spesielle oppgaver kan styret nedsette ulike utvalg som rapporterer til styret.
- opprettelse av lokale/ regionale foreninger og utarbeiding av vedtekter for disse skjer i

samarbeid med hovedforeningens styre. Medlemskap i en lokal/regional forening av
Pilegrimsfellesskapet St. Olav gir også stemmerett på årsmøtet i hovedforeningen.

- lokale/regionale foreninger betaler en kontingent til hovedforeningen
- lokale og regionale foreninger er ansvarlige for egen økonomi
- endringer av vedtektene kan normalt bare vedtas av det ordinære årsmøtet og det kreves

2/3 flertall.
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Organisasjonsendring 2017
I vedtektene heter det at styret for å løse spesielle oppgaver kan nedsette ulike utvalg som 
rapporterer til styret. Styret har hatt et arbeidsutvalg, en redaksjonskomité og et regionalt 
utvalg for Trøndelag. I tillegg har styret hatt flere arbeidsgrupper med forskjellige oppgaver 
som f.eks. arbeidsgruppe for årsmøtet, arbeidsgruppe for vandringslederkurs, arbeidsgruppe 
for pilegrimsmottak, arbeidsgruppe for evaluering av ordning for bruk av regnskapsbyrå, 
arbeidsgruppe for Pilgrim Crossing Borders osv. Dette har resultert i at antallet møter har 
blitt alt for stort.  
For å minske antallet møter og få en tydeligere arbeidsfordeling vedtok styret i mai 2017 å 
gjøre en endring i organiseringen av styret.  
Hensikten med denne omorganiseringen er at styret skal konsentrere arbeidet sitt om mer 
overordnete saker. De ulike utvalgene får ansvar for ulike temaområder som skal gjøre det 
mulig for styret å ivareta PSOs rolle som hovedorganisasjon og bedre samarbeidet mellom 
hovedorganisasjonen og de lokale foreningene. 
Styret vedtok å gå for en ny modell med utvalgene: arbeidsutvalg (eksisterende) og 
redaksjonskomite (eksisterende) samt mottaksutvalg (nytt) og vandringsutvalg (nytt) fra 1. 
oktober 2017. Regionalt utvalg avsluttet sitt arbeid i september 2017 og arbeidsutvalget, 
mottaksutvalget og vandringsutvalget fikk ansvar for de oppgaver som tidligere har ligget til 
regionalt utvalg og ulike arbeidsgrupper. 
Arbeidsutvalget (AU) skal fungere mellom styremøtene etter mandat fra styret gjennom 
blant annet planlegging av årsmøte, informasjonsarbeid, nettside, epost, medlemsregister 
og kontakt med lokale foreninger.  
Mottaksutvalget (MU) har som hovedoppgave å samarbeide med pilegrimsgården, 
pilegrimspresten og NPS om pilegrimsmottak, pilegrimsboden, informasjonsmøter og Cafe 
Olav/medlemsmøter.  
Vandringsutvalget (VA) har ansvar for vandringer i regi av PSO i Norge eller utlandet samt for 
økumeniske og interreligiøse kontakter og skal innen disse områder samarbeide med lokale 
foreninger, pilegrimspresten i Nidaros, Nasjonalt pilegrimssenter (NPS) og de regionale 
sentrene. 

Ettersom denne organiseringen er ny fra 1. oktober 2017 har det ennå ikke vært mulig å 
evaluere de forandringer som den innebærer for foreningen. En utredning om framtidig 
organisering bør derfor omfatte en slik evaluering. 
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Hovedforeningen 
Styre. 

Arbeidsutvalg. 
Redaksjonskomité. 
Mottaksutvalg. 
Vandringsutvalg. 

Lokale/regionale foreninger 
Medlemmer, årsmøten og styren.  

Pilegrimsforeningen St. Hallvard av Huseby, Lier 
Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard, Oslo 

Pilegrimsfelleskapet Sta. Maria, Sarpsborg 
Pilegrimsfellesskapet St. Olav, Oppdal 

Pilegrimsforeningen i Rennebu 
Pilegrimsfellesskapet Ringerike-Hadeland-Toten 

Pilegrimsfellesskapet St. Thomas, Valdres 
Pilegrimsnettverket for Østerdalsledene 

Regionale pilegrimssenter.
PILEGRIMSSENTER OSLO. 
NIDAROS PILEGRIMSGÅRD. 
PILEGRIMSSENTER DOVREFJELL.
PILEGRIMSSENTER DALE-GUDBRANDS GARD.
PILEGRIMSSENTER HAMAR.
PILEGRIMSSENTER GRANAVOLLEN. 
REGIONALT PILEGRIMSSENTER STIKLESTAD. 
                   PILEGRIMSSENTER GRANAVOLLEN

Hovedforeningen 
Årsmøte
Medlemmene i 
hovedforeningen 
og de lokale/regionale 
foreningene. 
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Medlemssituasjonen 
I 2008 hadde foreningen i følge årsmeldingen 88 medlemmer. I 2009 var det 101 
medlemmer. Årsmeldingen for 2010 forteller at foreningen har «170 medlemmer. 
Forskjellige deler av landet er representert bland våre medlemmer. Noen medlemmer bor 
utenom Norge.» 
Årsmeldingen fra 2011 forteller at «Pilegrimsfelleskapet St. Hallvard i Oslo har vært medlem i 
PSO siden stiftelsen i 2010.  I 2011 ble også Pilegrimsforum i Rendalen og Østerdalsleden 
medlemmer i PSO. I tillegg kunne vi i 2011 etablere et Regionalt utvalg for Trøndelag som 
har ansvar for medlemsmøter og andre lokale tiltak i området. Foreningen har pr 10.02.2011 
279 medlemmer, hvorav 53 er medlemmer i Pilegrimsfelleskapet St. Hallvard. 
Pilegrimsforum i Rendalen og Østerdalsleden fører ikke medlemsregister og har 
nettverksstruktur. Vi er i aktiv kontakt med flere pilegrimsengasjerte langs pilegrimsveiene. 
Vi hilser alle pilegrimsforeninger velkomne under paraplyen PSO.» 
I årsmeldingen fra 2013 skriver man: «Styrking av samarbeidet med lokale og regionale 
foreninger og tilrettelegging for frivillig innsats er punkt en i målsettingen for 
Pilegrimsfellesskapet St Olav (PSO) (vedtektene §2). Vi gleder oss over at to nye foreninger 
har sluttet seg til PSO i 2013. PSO har nå følgende regionale/lokale foreninger:  

- Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard i Oslo
- Regionalt utvalg for Trøndelag - har ansvar for medlemsmøter og andre lokale tiltak
- Pilegrimsfellesskapet St. Olav, Oppdal
- Pilegrimsfellesskapet Ringerike – Hadeland – Toten
- Pilegrimsforeningen i Rennebu
- Pilegrimsnettverket for Østerdalsledene er samarbeidspartner
Vi ønsker alle pilegrimsforeninger velkomne i fellesskapet.

Foreningen har pr. 31.12.2013 366 medlemmer, hvorav 107 er medlemmer av 
Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard, 25 i Pilegrimsfellesskapet St. Olav, Oppdal og 17 i 
Pilegrimsfellesskapet Ringerike-Hadeland-Toten.» 

Under de følgende årene skjer en tydelig forandring fordi antallet lokale foreninger øker til 
åtte. Det er fra og med 2014 flere medlemmer i de lokale foreningene enn i 
hovedforeningen.    

Ifølge årsmeldnig for 2017 hadde hele foreningen 418 medlemmer og i tillegg 298 registrerte 
intressenter. Hovedforeningen i Trondheim hadde 137 medlemmer. Pilegrimsforeningen St. Hallvard 
av Huseby, Lier hadde 28 medlemmer og 52 registrerte interessenter. Pilegrimsfellesskapet St. 
Hallvard, Oslo 83 hadde betalende medlemmer og 150 registrerte interessenter. Pilegrimsfelleskapet 
Sta. Maria - Sarpsborg hadde 40 medlemmer. Pilegrimsfellesskapet St. Olav, Oppdal hadde 24 
medlemmer. 
Pilegrimsforeningen i Rennebu hadde 16 medlemmer. Pilegrimsfellesskapet Ringerike-Hadeland-
Toten hadde 30 medlemmer. Pilegrimsfellesskapet St. Thomas i Valdres hadde 38 medlemmer. 
Pilegrimsnettverket for Østerdalsledene hadde 22 betalende medlemmer og 86 registrerte 
interessenter. 
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Medlemmer og foreninger i PSO
År Medlem 

Hovedfore
ningen 

%-andel av 
medlem-
mene 

Medlem 
Lokale 
foreninger 

Medlem 
totalt 

Lokale 
foreninger 

2008 88      100 - 88 - 

2009 101      100 - 101 - 

2010 170       100 - 170 - 

2011     226 81   53      279 2 

2012 236         70 102      338 3 

2013 217         59  149      366 5 

2014 204 46 242 446 6 

2015 235 44 295 530 6 

2016 191 45 238 429 8     

2017 137         33  281        418 8 

PSO økonomisk oversikt 

2010 2011 2012 2013 
Sum inntekter  44 570 106 519 129 959 129 959 
Sum utgifter   39 171   86 493 112 678 126 104 
Årsresultat     5 399   20 026 -18 991     3 855  
Egenkapital   12 590   32 616   13 625    19 382 

2014 2015 2016 2017 
Sum inntekter 142 791 204 720 261 603  271 835 
Sum utgifter  127 626 161 845 191 874  281 772 
Årsresultat    15 165   42 875   67 129 - 9 806
Egenkapital   18 946   57 594 145 650  135 442 
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Kontingent og abonnement på «Pilegrim i dag» 
Ifølge regnskapet for 2017 var inntektene fra kontingent totalt 23 150,-. 
Hovedparten av dette kom fra hovedforeningen, som betalte 18.450,- 
Kontingent fra de lokale foreningene var forholdsmessig liten: 
Pilegrimsfellesskapet St Hallvard. Oslo.  600,- 
Pilegrimsnettverket for Østerdalsledene.    0,- 
Pilegrimsfellesskapet St Olav, Oppdal.  600,- 
Pilegrimsforeningen i Rennebu.   600,- 
Pilegrimsfellesskapet Ringerike-Hadeland-Toten.   600,- 
Pilegrimsfellesskapet St Thomas, Valdres.      600,- 
Pilegrimsfelleskapet Sta Maria, Sarpsborg.     600,- 
Pilegrimsforeningen St. Hallvard av Huseby      600,- 

Summa:  4.700,- 

Inntektene fra bladabonnement på magasinet «Pilegrim i dag» var totalt 45600,-. 
Hovedforeningen betalte 21.500,- og de lokale foreningene 24.100,- 
Pilegrimsfellesskapet St Hallvard. Oslo. 14.100,- 
Pilegrimsnettverket for Østerdalsledene.    0,- 
Pilegrimsfellesskapet St Olav, Oppdal.   900,- 
Pilegrimsforeningen i Rennebu.   150,- 
Pilegrimsfellesskapet Ringerike-Hadeland-Toten.  1.950,- 
Pilegrimsfellesskapet St Thomas, Valdres.     2.550,- 
Pilegrimsfelleskapet Sta Maria, Sarpsborg.     2.550,- 
Pilegrimsforeningen St. Hallvard av Huseby    1.500,- 

Saken og dens behandling i styret 
I løpet av våren 2017 utarbeidet styret et forslag til endring i vedtektene for PSO. Styret 
mente at det er et behov for endring i vedtektene slik at de bedre tilsvarer nåværende 
organisasjon. Styret syntes at vedtektene inneholder uklarheter vedrørende hvilke personer 
som sitter i styret.  
Den 13. november 2017 hadde styreleder og sekretær i PSO en samtale med pilegrimsprest 
Roger Jensen fra Oslo. (Roger Jensen er "RPS’enes representant i styret i St.Olav" og redaktør 
for Pilegrim i dag.) Roger Jensen tok da opp at det er en uro i organisasjonen, som har 
utviklet seg over tid. De lokale foreningene opplever at Trondheim-fokuset har blitt større og 
forventingene i de lokale foreningene er annerledes enn hva det nåværende styre både 
signaliserer og praktiserer.  
Roger Jensen kom også med forslag om hvordan dette forholdet kan forbedres. 
1. Styret fremmer forslag på årsmøtet om å nedsette et utvalg, med åpent mandat, for å jobbe med
organisering.
2. Styret fremmer forslag på årsmøtet 2018 om endring av strukturen i organisasjonen slik at det
etableres en lokalforening i Trondheim (regionalt utvalg) og et eget PSO-styre for hele landet som har
et par møter i året. - Dette er i samsvar med intensjonen i vedtektsprosessen og strukturvedtak fra
2010/2011.
3. Som pkt 2 over, men at styret tar tak i problemstillingen allerede nå og jobber med en endring og
fremlegger ferdig plan for årsmøte 2018.

Ved styremøte 20. november 2017 besluttet styret å ha neste styremøte i Oslo 8. februar 
2018 for å få en samtale med styrelederne i de lokale foreningene i området. 
Ved møtet i Oslo den 8. februar var hovedspørsmålet PSOs organisasjon og virksomhet.  
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Styreleder Gunnar Prytz Leland startet samtalen med noen refleksjoner og 
spørsmålstillinger. Han mente at det er viktig å evaluere hvordan organisasjonen fungerer, å 
samtale om hvordan vi opplever PSO i dag. Hva er det som er bra? Hva er det som fungerer i 
organisasjonen. Og hva er det som ikke fungerer? Hvis vi lytter til hverandres erfaringer kan 
vi kanskje få et klarere bilde av hva som fungerer og hva som trengs å forbedres. Gunnar 
stilte fire spørsmål: Har vi i organisasjonen en samstemmig mening om PSOs rolle? Har vi tydelige, 
langsiktige og enhetlige mål for virksomheten? Er det klare og tydelige roller mellom årsmøte, styre 
og foreningene? Har vi i PSO en organisasjonskultur som er tydelig og formålstjenlig? 
Styreleder Kristin Øveraas (fra St. Halvard Oslo) fremholdt behovet for møteplasser for hele 
PSO og behovet for en gjennomgang av vedtektene for å få en tydeligere ansvarsfordeling 
mellom nivåene i organisasjonen. Hun mente også at det står for lite om samhandling i 
vedtektene.  
Styreleder Peder Gjerdhem (fra RIHATO) mente at det er flere grunner til at 
organisasjonsmodellen nå bør endres. Først økningen i antall medlemmer i pilegrims-
fellesskapet og «modningen» av vår bevegelse gjennom år med fellesskap, vandringer og 
samvirke. Han mente at vi nå må vurdere å skille funksjonene som lokalforening fra 
Trondheimsdistriktet og landsoverbygning. 
Styreleder Knut Hansen (fra St. Halvard av Huseby) presenterte i ett notat blant annet 
følgende: 
Bakgrunn. PSO er både en paraplyorganisasjon og en lokal pilegrimsforening i Trondheim. Styret har 
medlemmer fra Trondheimsområdet samtidig som lokale foreningen i henhold til vedtektene har 
møte- og stemmerett på styremøter. Styremøter holdes i Trondheim og det har til nå ikke vært 
praktisk mulig for de fleste lokale foreninger å delta på styremøter. Vi har forstått det slik at det ikke 
har vært ønskelig med deltakelse på styremøter via f.eks. Skype.  
Vurdering. Dagens organisering bidrar til uklarhet om hvilke av PSO’s oppgaver som er lokale og 
hvilke som gjelder paraplyorganisasjonen. Videre bidrar organiseringen til uklarhet om styrets 
sammensetning og på hvilken måte de lokale foreningene kan påvirke den løpende driften av 
paraplyorganisasjonen. En eventuell endring av organisering vil være en sak for årsmøtet. Det vil 
derfor være naturlig at enten styret eller årsmøtet nedsetter en gruppe som forbereder en sak til 
årsmøtet. En arbeidsgruppe kan bestå av personer både fra aktive i PSO i Trondheim, personer fra 
lokale pilegrimsforeninger og personer tilknyttet pilegrimssenterne.  
Forslag.  
- Styret foreslår for årsmøtet at det nedsettes en arbeidsgruppe for å se nærmere på organiseringen 
av PSO. 
- Arbeidsgruppen leverer sin innstilling/vurdering innen 01.11.18. 
- Forslag til medlemmer i arbeidsgruppen:  
   To personer oppnevnt av styret i PSO 
  En person som representerer de regionale pilegrimssenterne 
  To personer oppnevnt av lokale organisasjoner  
-Utkast til mandat for en arbeidsgruppe:  
 Arbeidsgruppen skal gjennomgå organisering og drift av PSO og foreslå alternative endringer for å få 
et klarere skille mellom PSO’s lokale arbeid i Trondheimsområde og rollen som paraplyorganisasjon.  
Videre skal arbeidsgruppen foreslå endringer som bidrar til at lokale foreninger får en mer definert 
rolle i driften av paraplyorganisasjonen. Arbeidet har også som mål å bidra til at PSO som 
paraplyorganisasjon i enda større grad skal evne å favne alle lokale pilegrimsforeninger.  
 Gruppen kan vurdere hele bredden av mulige tiltak slik som organisering, økonomi, kultur, strategi 
og roller/forventinger.  
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Styrets overveielser 
1. Hovedforeningens virksomhet. 
Styret konstaterer at hovedforeningens virksomhet intensiveres over tid. Det fremgår tydelig 
av den økonomiske oversikten i statistikken over. En del av denne virksomhet er mer eller 
mindre tydelig koblet til det nasjonale arbeidet, som årsmøtet, magasinet Pilegrim i dag, 
langvandringer og informasjonsvirksomhet som hjemmeside og facebookside. Dette er 
virksomheter som berører hele organisasjonen. Samtidig bedriver styret i samvirke med 
Nasjonalt Pilegrimsenter og Nidaros Pilegrimsgård virksomhet i Trondheim som har tydelige 
nasjonale fortegn. Det gjelder framfor alt mottaket av pilegrimer som ankommer Nidaros. 
Styret bedriver også lokal virksomhet i Trondheim og Trøndelag f.eks. i form av 
medlemsmøter og vandringer.  
 
2. Organisasjonsendring 2017. 
Styret vil særskilt fremholde at den nye organiseringen av styrets arbeid med flere utvalg 
som trådte i kraft 1. oktober 2017 har som hensikt å frigjøre tid til mer overordnet 
styrearbeid og å forbedre samarbeidet mellom styret og de lokale/regionale foreningene. 
Ettersom denne endring nylig har blitt gjennomført har det enda ikke vært mulig å evaluere 
de forandringene som den medfører for foreningen. En gjennomgang av foreningen bør 
derfor evaluere dette. 
 
3. Medlemssituasjonen. 
Siden PSO ble dannet, har pilegrimsarbeidet blitt forandret og det har også i PSO blitt 
gjennomført forandringer på både nasjonalt og lokalt nivå. Disse synes tydelig i den 
medlemsstatistikk som gjengis i skrivelsen over. 2010 hadde foreningen ingen 
lokale/regionale foreninger. Alle medlemmer tilhørte hovedforeningen. Men f.o.m 2014 
tilhører de fleste av medlemmene ikke hovedforeningen. Statistikken viser en betydelig 
økning av antall lokalavdelinger i PSO. Antallet medlemmer i hovedorganisasjonen har 
minsket samtidig som antallet medlemmer i de lokale foreningene har økt. 
 
4. Forholdet mellom de lokale/regionale foreningene og hovedorganisasjonen. 
I vedtektene står det i § 7 om Lokale/regionale foreninger: 
Opprettelse av lokale/ regionale foreninger og utarbeiding av vedtekter for disse skjer i 
samarbeid med hovedforeningens styre. Medlemskap i en lokal/regional forening av 
Pilegrimsfellesskapet St. Olav gir også stemmerett på årsmøtet i hovedforeningen. 
Lokale/regionale foreninger betaler en kontingent til hovedforeningen. 
De lokale foreningene som inngår i PSO har alle et styre og et årsmøte, som godkjenner 
årsberetningen, det reviderte regnskapet og budsjett samt fastsetter kontingent og har valg 
av styre m m. Men i vedtektene for hovedorganisasjonen står det ikke noe om hvordan 
kontaktene skal skje mellom de lokale/regionale foreningene og hovedorganisasjonen. 
I dag er det svikt i kontaktene mellom PSOs styre og lokalforeningene. Det mangler rutiner 
for hvordan lokalforeningenes referater fra årsmøter, årsmeldinger, regnskap, budsjett og 
vedtak om kontingent skal sendes inn og eventuelt behandles av hovedforeningens styre og 
PSOs årsmøte. 
Styret konstaterer at vedtektene for PSO ikke inneholder noe om hvordan de ulike nivåene i 
organisasjonen skal samarbeide eller hvordan de formelle kanalene skal fungere. Det er ikke 
bestemt hva de lokale avdelingene skal rapportere til årsmøtet og/eller hovedstyret og ikke 
heller hva styret skal rapportere til de lokale foreningene. Styret foreslår derfor at det lages 
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en gjennomgang av vedtektene og organiseringen slik at forholdet mellom de 
lokale/regionale foreningene og hovedorganisasjonen blir synliggjort.  
Styret konstaterer at man har oppnådd målet om å bli en nasjonal organisasjon med mange 
lokale/regionale foreninger, men man har ikke hatt ressurser og kapasitet til å utvikle det 
nasjonale arbeidet i takt med at organisasjonen har vokst. På årsmøtene har et 
tilbakevendende programpunkt vært at de lokale/regionale foreningene har fått mulighet å 
avlegge rapport om sin virksomhet. Det har også ved noen styremøter vært representanter 
fra lokale foreninger:  
13.08.2013 Joar Fjellstad fra Rennebu.  
20.092014 Jahn Børe Jahnsen og Tron Øigarden fra Valdres, Lynn Rosentrater og Roger 
Jensen fra Oslo, Hans Erik Raustøl, Anne-Marie Martinsen og Peder Gjerdrum fra 
Granavollen. 
19.09.2015 Jahn Børe Jahnsen fra Valdres, Lynn Rosentrater fra St Hallvard Oslo, Torgeir 
Gunleiksrud, Birthe Øverby og Toril Andreassen fra Pilegrimsnettverket for Østerdalsledene. 
08.02.2018 Jahn Børe Jahnsen fra Valdres, Kristin Øveraas fra St Hallvard Oslo, Peder 
Gjerdrum fra Pilegrimsfellesskapet Ringerike – Hadeland – Toten, Knut B. Hanssen fra St. 
Hallvard av Huseby og Øivind Kraft fra Sta. Maria i Sarpsborg. 

5. Et demokratisk underskudd.  
Årsmeldingen fra 2013 forteller at punkt en i målsettingen for Pilegrimsfellesskapet St Olav 
(PSO) er å styrke samarbeidet med lokale og regionale foreninger.  
Styret konstaterer at man ikke har klart å følge opp dette målet på en tilfredsstillende måte. 
Det er årsmøtet som utnevner medlemmene i hovedforeningens styre. Disse 
styremedlemmene har foreløpig vært medlemmer i hovedforeningen og skulle i 
fortsettelsen kunne fungere som styre for en lokal/regional forening med sete i Trondheim - 
Pilegrimsfelleskapet St. Olav, Nidaros.  
Styret konstaterer at medlemmer i alle foreningene har stemmerett på årsmøtet. Men det 
finnes tross det et demokratisk underskudd, siden det i styret for organisasjonen i praksis 
ikke deltar noen som er medlem av de lokale foreningene. 

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. Styret 
sender den så på høring til de lokale foreningene og etter gjennomgang av høringen 
utarbeider styret en skriftlig redegjørelse til årsmøtet i 2019. 
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Styrets forslag til vedtak 
  
Styret foreslår 

1/ at årsmøtet nedsetter en intern arbeidsgruppe med fire personer. Arbeidsgruppen har 
som oppgave å lage en utredning om framtidig organisering av PSO inkludert forslag til nye 
vedtekter 
Utredningen skal ta for seg: 
- hvordan PSO best mulig kan ivareta sin rolle som landsdekkende organisasjon 
- hvordan rollefordelingen og samspillet mellom PSO som hovedorganisasjon og de lokale 
foreningene skal være 
- hvordan PSO som organisasjon skal fungere som en samlende forening 

2/ at årsmøtet utpeker fire medlemmer i en intern arbeidsgruppe med to representanter fra 
de lokale/regionale foreningene, en representant fra hovedforeningen og en representant 
fra PSOs styre. 
 
3/ at årsmøtet gir arbeidsgruppen i oppdrag å lage en skriftlig utredning og innstilling til 
styret senest i november 2018. 

4/ at årsmøtet vedtar at arbeidsgruppens kostnader (f.eks. reiser og overnatting) fordeles 
mellom hovedforeningen (50%) og de lokale foreningene samlet (50%). 
 




