
Referat fra årsmøte i Pilegrimsfellesskapet St. Olav 2018 
 
1. Velkomst og godkjenning av innkalling og sakliste 
Gunnar Prytz Leland åpnet årsmøtet og ønsket velkommen 
 
Sakliste og innkalling ble godkjent 
2. Valg av ordstyrer, to protokollførere og to til å underskrive protokoll 
Torgeir Gunleiksrud ble valgt til ordstyrer, til protokollfører ble valgt Jorun Mari Børstad og 
Hilde R. Kirkvold til å underskrive protokollen ble valgt Åse Vikdal og Adrien Safranka 
 
3. Årsmelding for PSO 2017 
Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent med følgende endringer (endringer med fet skrift): 
Endring av setning på side 5.: Nidaros Pilegrimsgård og PSO er særskilt viktig for foreningen. 
Endring av første setning s 1.: Pilegrimsfellesskapet St. Olav (PSO) er en ideell organisasjon 
åpen for alle som arrangerer osv. 
 
4. Resultatregnskap for PSO 2017, balanseregnskap for PSO 2017, revisjonsberetning for PSO 
2017 ble lagt fram for årsmøtet. 
Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskap for 2017 
 
5. Kontingent for PSO 2019 
Vedtak:  
Årsmøtet vedtok at medlemskontingent holdes på samme nivå som for 2018  
Enkeltpersoner: 200,-  
Familier: 300,-  
Studenter: 100,-  
Organisasjoner/bedrifter: 500,-  
Lokale/regionale foreninger: 600,- + 150,- per bladabonnement 
 
6. Budsjett for PSO 2018 
Årsmøtet vedtok budsjett for 2018 med følgende endringer; 

- kontingenten økes med 10.000,- til 40.000,- 
- inntekter på årsmøtet økes med 4.000,- til 20.000,-  
- styremøtets utgifter økes med 14.000,- til 17.000,-  
- annonseinntekter settes til 10.000,- 
- uforutsette utgifter økes til med 10.000 til 13.300,- 

 
7. Valg til styret samt av revisor og valgkomite 
 
Årsmøtet valgte følgende nye styre:  
Vigdis Vormdal – leder 1 år 
Ingvild Ødegård – styremedlem for 2 år 
Hilde R. Kirkvold – ikke på valg  
Håvard Karlsen – styremedlem for 2 år 
Liv Aastad– styremedlem for 2 år 
 
Vara: Mari Stene for 1 år 



Adrien Safranka for 1 år 
 
Revisor: 
Jørund Hølaas 
 
Valgkomitè: 
Anne-Lise Galtung Risan, Kristin Øveraas og Einar Vegge 
 
8. Notat fra styret – Utredning om framtidig organisering av PSO til årsmøte 2018 
 
Årsmøtet vedtok: 
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%). 
 
Årsmøtet velger følgende personer i arbeidsgruppen: 
Vigdis Vormdal, representant for styre i PSO 
Liv Aastad, PSOs hovedforening 
Knut B. Hanssen, St Hallvard av Huseby (lokal forening) 
Peder Gjerdrum, RiHaTo (lokal forening) 
 
9. Forslag fra Kaare Fleten – Godkjenning av ny pilegrimsled 
Kaare Fleten, Tyristrand har til årsmøtet foreslått en ny pilegrimsled vest for Tyrifjorden som kan 
binde Vestfold sammen med Olavsveiene på Ringerike. Pilegrimsforeningen RiHaTo behandlet 
forslaget fra Kaare Fleten på sitt årsmøte i 2018 og gav sin fulle tilslutning på årsmøtet.  
 
Vedtak: Saken ble behandlet men det ble ikke fattet noe vedtak i saken. 
 
10. Takk 
Avslutning 
 
 
 
 
Referatet er underskrevet pr mail i dag 22.04.2018 av Åse Vikdal og Adrien Safranka. 


