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Pilegrimsfelleskapet St. Olav 
PROTOKOLL 

Årsmøte 
30. mars 2019, Nidaros Pilegrimsgård, Trondheim 

 
SAK 1. Velkomst og godkjenning av innkalling og sakliste 
Etter at Pilegrimsfellesskapet St. Olav (PSO) sin leder Vigdis Vormdal har ønsket velkommen og de frammøtte 
foreninger/regioner ble kort presentert, ble sakslisten behandlet. 
Vedtak: Sak 1. Innkalling og sakliste ble godkjent. 
 
SAK 2. Valg av ordstyrer, to protokollførere og to til å underskrive protokoll 
Saken ble behandlet på en demokratisk måte. Styrets forslag til ordstyrer og protokollførere ble lagt fram, og 
forsamlingen ble oppfordret om å melde seg for å underskrive protokollen. Ingen hadde innvendinger. 
Vedtak:  Torgeir Gunleiksrud ble valgt som ordstyrer for årsmøtet, mens Liv Aastad ble utpekt som ordstyrer for 

debatten under sak 7.  
Adrien Safranka og Hilde Kirkvold ble valgt som protokollførere. 
Laila Helene Støen og Torill Lyngby ble valgt til å underskrive protokoll.  

 
SAK 3. Godkjenning av årsmelding for 2018 
Årsmeldingen for 2018 ble sendt ut på forhånd, lagt fram og gjennomgått på årsmøtet. De frammøtte hadde 
mulighet til å kommentere og stille spørsmål.  
Ifbm bladet “Pilegrim i dag” ble det forklart hvorfor enkelte detaljer ikke ble tatt med i årsmeldingen, dvs. relevant 
informasjon ble tilsendt så sent på året at PSO ikke kunne behandle saken i det aktuelle året.   
Noen konkrete detaljer fra samarbeidsavtalen med Nidaros pilegrimsgård (NPG) ble nevnt, bl.a. at PSO har 
adresse hos NPG.  
Det ble informert om at PSO har mottatt bl.a. kr 25 000 i gave fra Nidaros pilegrimsgård som kompensasjon for å 
ha hatt ansvaret for Pilegrimsmottaket i perioden 11. juni til 25. september, samt at det ble avtalt kr 10 000 fra 
det Nasjonale pilegrimssenteret  for arbeidet i Pilegrimboden under Olavsfestdagene. 
Det ble påpekt en trykkfeil under “Økonomi” der istedenfor ordet “overskudd” var det skrevet “over”. Den korrekte 
setningen skal lyde: “Foreningens regnskap for 2018 gjøres opp med et årsresultat med overskudd på kr. 6515,-” 
Det ble forklart hva ASCOW (Association for the Route of St. Olav Ways) er og hvorfor den ble etablert, dvs. 
europeiske kulturveier skal være organisatorisk forankret. St. Olavsveiene har status som europeisk kulturveg. 
Vedtak: PSOs årsmelding for 2018 er godkjent. 
 
SAK 4. Godkjenning av regnskap for 2018 
PSOs revisor Jørund Hølaas la fram regnskapet og revisjonsberetningen, og kom med forklaringer.  
Vedtak:  Regnskap for 2018 ble godkjent. 
 
SAK 5. Godkjenning av budsjett for 2019 
Budsjettet ble lagt fram og diskutert. Det er kommet flere spørsmål og innspill.  
Vedtak:  Budsjett for 2019 ble godkjent. 
 
SAK 6. Godkjenning av kontingent 2020 
Forslaget ble lagt fram. Under behandlingen ble det tydelig at saken vil måtte tas opp i det videre styrearbeidet 
for å unngå misforståelser framover.  
Vedtak: Kontingent for 2020 ble godkjent slik det sto foreslått i årsmøtepapirene. 
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SAK 7. Forslag til endring av vedtekter 
Styrets forslag ble presentert til årsmøte, med mulighet til spørsmål, kommentarer og innspill. Etter gjennomgang 
av forslagene ble vedtektsforslaget behandlet og stemt over pr avsnitt. 
§ 1  
Vedtak: § 1 er uendret.. 

§ 2 
Vedtak: § 2 med endringer presentert i årsmøtepapirene ble vedtatt. 

§ 3  
Vedtak: § 3 med endringer presentert i årsmøtepapirene ble vedtatt. 

§ 4  
Vedtak: § 4 er uendret. 

§ 5  
Forslaget om tillagt avsnitt presentert i årsmøtepapirene ble behandlet pr setning. 
Setning 1.  

Innkommet forslag på årsmøtet: “Medlemmer med betalt årskontingent i inneværende år, har stemmerett 
.” Forslaget falt.  
Forslaget presentert i årsmøtepapirene står: “Medlemmer med betalt årskontingent ved siste årsskifte, 
har stemmerett.” 

Setning 2.  
Innkommet forslag på årsmøtet: “Representanter kan møte med skriftlig fullmakt fra andre medlemmer.”  
Forslaget falt.  
Forslaget presentert i årsmøtepapirene står: “Representanter kan møte med skriftlig fullmakt fra andre 
medlemmer, oppover begrenset til to stemmer utover sine egne.” 

Vedtak:  § 5 med endringer presentert i årsmøtepapirene ble vedtatt. 
§ 6 

Pkt. 2. 
Det ble diskusjon om pkt. 2, og etter diskusjonen ble flere innkomne forslag lagt fram og stemt over.  
Innkommet forslag: “Styret kan invitere en felles representant fra pilegrimssentrene og fra kirkene med 
møte- og talerett på styremøte i relevante saker”. Forslaget falt.  
Innkommet forslag: “Pilegrimspresten i Nidaros har møte- og talerett i styret.”  Forslaget falt fordi det ikke 
fikk  ⅔ flertal.  
Forslaget presentert i årsmøtepapirene, ble vedtatt: “2. Pilegrimssentrene kan utpeke en felles representant 
som har møte- og talerett på styremøtene i relevante saker.” 

Pkt. 7. 
Det ble påpekt at det bør sjekkes om det finnes relevante lover og regler i Norge om stemmerett digitalt.  

Vedtak: § 6 med endringer presentert i årsmøtepapirene ble vedtatt. 
§ 7  
Vedtak: § 7 med endringer presentert i årsmøtepapirene ble vedtatt. 

§ 8  
Vedtak:  § 8 er uendret. 

§ 9  
Vedtak:  § 9 er uendret. 

Vedtak:  PSO sine vedtekter med endringer presentert i årsmøtepapirene ble vedtatt. 
Etter at de nye vedtektene ble vedtatt, hadde årsmøtet en egen debatt i tilknytning til sak 7. Debatten ble ledet av 
Liv Aastad, som har oppfordret sekretæren til å notere ned forslagene. Innlederne har en variert bakgrunn og 
representerer PSOs geografiske spredning. Etter de innledende innleggene hadde samtlige frammøte 
muligheten til å komme med sine innspill. Mange ulike aspekter i PSO sitt virke ble belyst, se notat under. 

Notat fra diskusjon til sak 7. 
Einar Vegge startet runden og var opptatt av kvalitet i møte med pilegrimer og at vi trenger helligstedet 

Nidarosdomen som et viktig forankringssted og hovedmål i Norge. Han var positiv til at flere lokale 
foreninger melder seg inn i PSO og han mente at pilegrimsbevegelsen i Norge blir fattigere uten frivillige. 
Frivilligheten skal ha fokus på vandringer, mottak/utsending av pilegrimer, og kvalitet på 
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pilegrimsopplevelsen, det skal være en levende aktivitet. Med mange tusen medlemmer blir en 
administrasjon forsvarlig, men PSO er ikke der enda. Han foreslo at PSO kunne arrangere en felles 
vandring en gang i året på forskjellige steder i landet. 

Bjørg Vartdal Hareide var opptatt av at magasinet Pilegrim i dag må sikres i det videre arbeidet uavhengig av 
endringer i organisasjonen. Bladet må være for alle deler av landet ikke bare i Trondheim.  I tillegg til 
lokalforeningene skal det ikke glemmes at PSO har mange direktemedlemmer, og ikke bare fra 
Trondheimsregionen. Det er ikke urimelig at folk vil ha betaling for å f.eks. være redaktør. Alle bør 
automatisk ha abonnement og Bjørg så også for seg at det kan være flott med et digitalt blad. Framover må 
vi sikre en åpen debatt og vi må sikre økonomien, med f.eks en modell der alle er direktemedlemmer. Det 
blir viktig om 5 år å evaluere organisasjonsmodellen. 

 Kristin Øveraas undret seg over hva en frivillig er og konkluderte med at vi alle har ulike egenskaper som gjør 
at vi kan brukes i mange ledd i frivilligheten. Hun minnet oss også på at det å sitte i et styre er en viktig 
frivillig innsats og var opptatt av hvilke aktiviteter vi kan lokke folk med for å selge «frivillig» arbeid. 

 Knut B. Hanssen satte fokus på innholdet i vandringene og trakk fram Valdres som et godt eksempel på 
hvordan en vandring kan gi vekst, stillhet og modning. I gode vandringer er det et åpent fellesskap. Han 
kom også med forslag om å åpne for noen med erfaring fra organisasjonsutvikling til å komme på et par 
møter og bruke det materialet vi allerede har samlet oss i den videre prosessen med 
organisasjonsutvikling. 

 Fra forsamlingen ble det fokusert på at vi bør gå inn i langtidsplanen for Nasjonalt pilegrimsarbeid og se på 
den, være en organisasjon for hele landet, ikke bare for de godkjente ledene. ASCOW - Skal PSO være 
med videre? Frivilligheten skal sitte ved bordet! Det ble også satt fokus på hvem vi skal være til for? Den 
enslige vandreren eller gruppevandrerne? Pilegrimsvandringer er mest en individuelle opplevelse. De mest 
naturlige ambassadører for oss er pilegrimene selv! Pilegrimssatsingen her er fortsatt ung og umoden. Vi 
må ta innover oss det egentlige behovet til de som går. Tilbakemeldingssystemet er svært mangelfull. PSO 
bør ha litt bedre fokus på fordeling av arbeidsoppgaver slik at vi ikke glemmer at noen må gjøre jobben 
med f.eks. å skaffe annonser til Pilegrim i dag. Det nye styret må se på alle innspillene fra 
høringsuttalelsene og ikke låse seg fast. Husk hvor ulike lokalforeningene er. Diskusjonsmuliget/forum 
ønskes. Vi må diskutere hva som skal være lønnet arbeid og hva som skal være frivillig arbeid. Med en 
større forening vil det tvinge seg fram lønnet arbeid. Pilegrimsaktiviteten er i vekst, markedet øker så vi må 
ikke bruke for lang tid. Frivillig arbeid skal være lystbetont! 

 
SAK 8. Valg av styre samt av revisor og valgkomite 
De foreslåtte kandidatene ble kort presentert. Ingen andre forslag ble fremmet. 
Vedtak: Valgkomiteens innstilling til nytt styre, revisor og valgkomite ble vedtatt med akklamasjon. 
 
SAK 9. Takk 
Avtroppende styremedlem Ingvild Ødegård ble takket av.  
Avtroppende styreleder Vigdis Vormdal ble takket av. Vigdis ønsket det nye styret lykke til videre med rådet: 

“Skynd deg langsomt!” 
 
Trondheim, 30. mars 2019 
 
 
  
Protokollførere:  sign.     sign. 

 _______________________   _______________________   
   Adrien Safranka    Hilde Kirkvold 
 
 
 
Protokollunderskrivere:  sign.     sign. 
   _______________________   _______________________ 
   Laila Helene Støen    Torill Lyngby 
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Pilegrimsfellesskapet	St.	Olav	
 

Årsmelding	2018	
 
 
 
Virksomhetens omfang og forutsetninger  
Pilegrimsfellesskapet St. Olav (PSO) er en ideell organisasjon åpen for alle. Målet er å fremme 
interesse for og spre kunnskap om pilegrimsvandringer, nasjonalt og internasjonalt. 
Pilegrimsfellesskapet St. Olav er en landsdekkende forening, en paraplyorganisasjon med lokale og 
regionale foreninger. Foreningen er basert på frivillig arbeid.  
 
Medlemmer og foreninger 
Foreningen hadde pr. 31.12.2018 422 betalende medlemmer (2017:418) og i tillegg  interessenter 
som er med på enkeltarrangement og/eller mottar nyhetsbrev uten å være medlem. 
 
Forening 2018 – interessenter i 

parentes 
2017 – interessenter i 
parentes 

2016 – interessenter i 
parentes 

Pilegrimsfellesskapet 
St. Olav, Trondheim  

149 (38) 137 191 

Pilegrimsfellesskapet 
St. Hallvard, Oslo 

66 (94) 70 (150) 70 (142) 

Pilegrimsforeningen 
St. Hallvard av Huseby 

31 (71) 28 (52) 30 

Pilegrimsfelleskapet 
Sta. Maria – Sarpsborg 

42 (232) 40 29 

Pilegrimsforeningen i 
Rennebu 

11(42) 16 15 

Pilegrimsfellesskapet 
St. Olav, Oppdal 

22 24 22 

Pilegrimsfellesskapet 
Ringerike-Hadeland-
Toten 

38 (223) 30 31 

Pilegrimsfellesskapet 
St. Thomas i Valdres 

34 38 38 

Pilegrimsnettverket 
for Østerdalsledene 

29 (85) 22 (86) 22 (115) 

SUM 422 418 (298) 448 (257) 
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Årsmøtet i Trondheim 2018 
Årsmøtet ble holdt 20. – 22. april med program som var laget i et samarbeid mellom 
«Venneforeningen for Olavsalteret i Roma», pilegrimspresten i Nidaros, styret i PSO og Nasjonalt 
pilegrimssenter. Vi ble invitert av Trondheim kommune til en flott mottakelse i Herresalen på 
Erkebispegården fredag. Det var et interessant seminar på lørdag med tema «Klemenskirke, 
Olavskult og pilegrimsmål» i Erkebispegården. Søndag var det gudstjeneste og deretter det formelle 
årsmøtet. 
Ved årsmøtet ble årsmelding og regnskap for 2017 samt budsjett for 2018 godkjent.  
Styreleder takket Jorun Mari Børstad (2 år som styremedlem), Torill Lyngby(1 år som varamedlem) 
for arbeid i styret for PSO, og Lulli Marie Selmer for 2 år som regnskapsfører/kasserer for PSO. Hilde 
R. Kirkvold takket Gunnar Prytz Leland for 2 år som styreleder. 
 
Årsmøtet vedtok å sette ned en arbeidsgruppe på fire personer. Arbeidsgruppens mandat var å lage 
en utredning om framtidig organisering av PSO inkludert forslag til nye vedtekter. Arbeidsgruppen 
bestod av Liv Aastad , Vigdis Vormdal, Peder Gjerdrum og Knut B. Hanssen. De hadde 3 arbeidsmøter 
og 3 Skype-møter og leverte rapport fra arbeidet den 19.11.18 som ble sendt på høring med 
høringsfrist 31.01.2019. 
 
 
Styret 
Styret fra årsmøtet 22.4.2018: Vigdis Vormdal, Trondheim (leder) (valgt for 1 år), Ingvild Ødegård, 
Trondheim (valgt for 2 år), Liv Aastad, Skaun (valgt for 2 år), Håvard Karlsen, Trondheim (valgt for 2 
år), Hilde R. Kirkvold, Tydal (ikke på valg), Adrien Safranka, Trondheim (varamedlem for 1 år) og Mari 
Stene, Rennebu (varamedlem for 1 år).  
 
I styret inngår i tillegg ifølge vedtektene 1 representant fra hver av de lokale/regionale foreningene. 
 
Roger Jensen representerte pilegrimssentrene, med møte-og talerett. Pilegrimsprest Einar Vegge har 
vært innkalt til styremøtene, med møte-og talerett. 
 
Jørund Hølaas ble av årsmøtet valgt til revisor for 1 år. 
 
Styremøter 
Styret har hatt 8 møter: 8. februar, 8. mars, 11. april, 7. mai, 25. juni, 3. september, 30. oktober og 3. 
desember (Skype-møte). Styret har behandlet 80 saker.  Møtene har vært på Nidaros Pilegrimsgård 
med unntak av første møte i 2018 som ble holdt i Oslo 8. februar.  
 
Styret har, etter årsmøtet, utnevnt Liv Aastad til nestleder, Hilde Kirkvold til 
kommunikasjonsansvarlig og sekretær samt Gunn Nancy Halsetrønning til regnskapsfører/kasserer 
(sitter ikke i styret). 
 
Arbeidsutvalget (AU) har bestått av Vigids Vormdal, Liv Aastad og Hilde R. Kirkvold og har hatt 1 
møte, muntlige samtaler og mailutveksling i aktuelle saker og forberedelse av styremøter. Det har 
ikke vært ført protokoll for arbeidsutvalget. 
 
Mottaksutvalget (MU) har som hovedoppgave å samarbeide med Nidaros Pilegrimsgård, 
pilegrimspresten i Nidaros og Nasjonalt pilegrimssenter (NPS) om pilegrimsmottak, pilegrimsboden, 
informasjonsmøter og Café Olav. MU består av Ingvild Ødegård – leder, Adrien Safranka, Håvard 
Karlsen, Siv Smedseng, Torill Lyngby og Vigdis Vormdal (til sept. 2018), Turid Thorvaldsen  
MU har hatt 6 møter.  
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Vandringsutvalget (VA) har som hovedoppgave å samarbeide med pilegrimspresten i Nidaros, 
Nasjonalt pilegrimssenter (NPS) og lokale foreninger og ha ansvar for vandringer i regi av PSO i Norge 
eller utlandet. VA består pr. 31.12.18 av Einar Vegge (leder), Gunnar Prytz Leland, Mari Stene og 
Håvard Karlsen. Gunnar Prytz Leland var leder av VA fra januar til oktober. VA har hatt 3 møter.  
 
Café Olav har vært på onsdager i løpet av våren og i høst også på lørdager. Nidaros Pilegrimsgård er 
hovedansvarlig for onsdagene og PSO har ansvaret for Café Olav på lørdager.  Tradisjonen med 
suppemøter som en uformell møteplass med en åpen agenda ble gjenopptatt fra november 2018. 
 
Fellesvandringer arrangert/organisert av PSO.  
1 kveldsvandring i forbindelse med Kulturnatt, Trondheim, i samarbeid med NPG  
1 dagsvandring «Fra Fjellseter kapell til Nidarosdomen»  
1 dagsvandring «Gudbrandsdalsleden i Trondheim og synlige katolske spor»  
1 dagsvandring «Mangfoldsvandring på Ladestien» 
3 helgevandringer «Fra Falstadsenteret til Nidaros»  
3 dagers pilegrimssafari «Pilegrimsbesøk på de 100 kirkenes ø», Gotland  
 

 
Pilegrim i dag  
Medlemsbladet Pilegrim i dag er magasin for Pilegrimsfellesskapet St Olav og det offentlige 
pilegrimsarbeidet i Norge. Magasinet kan utgis takket være et godt samarbeid med Nasjonalt 
pilegrimssenter, de regionale pilegrimssentrene og Nidaros Pilegrimsgård, en aktiv redaksjonsgruppe 
og fordi medlemmene er aktive med å sende inn stoff til redaksjonen. Pilegrim i dag utkom med to 
utgaver i 2018. Styret har oppnevnt en redaksjonskomité, som består av Roger Jensen, Vigdis 
Vormdal, Bjørg Vartdal Hareide og Håvard Karlsen (fra mai 2018). Roger Jensen var redaktør i 2018.  
 
Kommunikasjon 
Styret har gitt Hilde Kirkvold i oppdrag mot honorar å være kommunikasjonsansvarlig og sekretær i 
foreningen. I oppgaven ligger å skrive protokoller ved møter i styret, sende ut referater til 
medlemmene og lokalforeningene, ha ansvaret for og ivareta Pilegrimsfellesskapets hjemmeside, ha 
ansvaret for mail til PSO som epostansvarlig, ha ansvaret for medlemsregisteret sammen med 
kasserer og ha ansvaret for å sende ut gruppemail til medlemmene. 
Nettside/web-utvikling 
Kommunikasjonsansvarlig har i 2018 hatt et kurs/møte i februar for de lokale foreningene med en 
gjennomgang av hvordan de kan bruke hjemmesiden vår.  
Facebook. 
Pilegrimsfellesskapet St. Olav har en offentlig gruppe på Facebook med  438 medlemmer. På den 
legger styret ut aktuell informasjon. 
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Pilegrimsmottaket ved Nidaros Pilegrimsgård og Pilegrimsboden under 
Olavsfestdagene  
PSO har siden 2015 deltatt i planlegging og gjennomføring av Pilegrimsboden på Historisk marked og 
som pilegrimsverter i Pilegrimsmottaket på Nidaros Pilegrimsgård (NPG). I 2018 hadde PSO ansvar 
for Pilegrimskontoret/-mottaket på NPG i tidsrommet 11. juni til 25. september. Det har vært 36 
pilegrimsverter, som har hatt ansvaret for mottaket og pilegrimsboden. Totalt ca. 1300 timer frivillig 
arbeid, og i tillegg  arrangerte PSO i samarbeid med NPG og pilegrimspresten i Nidaros en kurskveld, 
en oppstartskveld, evaluering av årets arbeid og en takkefest. 
I 2018 hadde vi 4 ”hospitaleros” (pilegrimsverter fra andre steder i Norge og Norden). De var 
pilegrimsverter en uke sammen med en lokal pilegrimsvert, betalte sin reise selv og fikk gratis 
overnatting m/frokost på NPG. Etter planen skulle det være 5 uker med ”hospitaleros”, men på 
grunn av sykdom ble det bare 4, 1 fra Pilegrimsforeningen St. Hallvard av Huseby og 3 fra 
pilegrimsmiljø i Sverige. PSO mener det er viktig å videreføre muligheten til å ha ”hospitaleros”, helst 
6-8 per sesong, for å ha flere til å dekke vaktlistene og gi mulighet for flere til å bli kjent med 
pilegrimsmålet Nidaros. Evalueringen høsten 2018 sier også at ordningen med ”hospitaleros” er til 
inspirasjon for lokale pilegrimsverter, og en mulighet til å dele erfaringer med pilegrimsvenner fra 
flere pilegrimsmiljø. 
Vi erfarer at PSO  gjennom pilegrimsvertenes arbeid bidrar til å styrke og utvikle NPG som 
pilegrimsmottak for pilegrimsledene inn mot Nidaros. NPG delegerer de praktiske oppgavene vedr. 
pilegrimsmottaket til PSO, men NPG har fortsatt hovedansvaret. 
PSO informerer gjennom hele året om pilegrimsledene til Nidaros og andre leder i Europa. 
PSO gir fortløpende informasjon om pilegrimsledene gjennom magasinet Pilegrim i dag, gjennom 
foreningens hjemmeside og gjennom foreningens facebookgruppe.  
 
Representasjon. 
PSO var i 2018 representert ved bl.a. følgende arrangementer: 

• Rådsmøte Nidaros Pilegrimsgård, 5.juni, Liv Aastad og Vigdis Vormdal  
• Nasjonal Pilegrimskonferanse på Trondenes, 8. – 10. juni, Vigdis Vormdal og Ingvild Ødegård 

deltok 
• Nonsmåltid Herresalen, Erkebispegården, invitert av ordføreren i Trondheim 28.juli, Vigdis 

Vormdal 
• Mottakelse Herresalen, Erkebispegården, invitert av preses, 29.juli, Vigdis Vormdal 
• ACSOW, årsmøte på Hadeland 12.02, styremøter på Skype 29.05 og 22.08 og ekstraordinært 

årsmøte 1. oktober 2018, Vigdis Vormdal deltok som PSO´s valgte representant  
• Pilegrimskonferanse på Oppdal 23.oktober. Vigdis Vormdal og Adrien 

Safranka deltok. 
• Vertskapskurs 3 dager arrangert av Trøndelag Reiseliv i samarbeid med 

Nasjonalt Pilegrimssenter, Vigdis Vormdal, Margaret Skifte, Adrien Safranka 
og Gjertrud Grøtte deltok. 

Samarbeid 
Foreningen samarbeider med Nasjonalt pilegrimssenter, de regionale pilegrimssentrene, Nidaros 
Pilegrimsgård og pilegrimspresten i Nidaros samt diverse andre aktører i pilegrimsbevegelsen i inn- 
og utland. Samarbeidet mellom Nidaros Pilegrimsgård og PSO er svært viktig for foreningen. Det 
lages en skriftlig samarbeidsavtale (NPG og PSO) som fornyes hvert år. 
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Økonomi 
Foreningens regnskap for 2018 gjøres opp med et årsresultat med et overskudd på kr. 6515,- 
 
Takk 
Styret gleder seg over uttrykt støtte, engasjement og et omfattende arbeid som er lagt ned av våre 
medlemmer i løpet av året. Vi takker for all innsats og alle gode ideer. Vi takker lokale/regionale 
foreninger, Nidaros Pilegrimsgård, Nasjonalt Pilegrimssenter, de regionale pilegrimssentrene i 
Norge, Den norske kirke og Nidaros domkirke for godt samarbeid. Takk til de som har gitt økonomisk 
støtte til PSO i 2018. Pilegrimsfelleskapet St. Olav ønsker å være en aktiv bidragsyter i et konstruktivt 
samarbeid med andre aktører, til beste for pilegrimene.  
Vi takker alle våre samarbeidspartnere for et godt og inspirerende arbeid.  
 
Trondheim, 1.mars 2019 
 
 
Vigdis Vormdal, styreleder     Hilde R. Kirkvold, sekretær 
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Vedtekter for Pilegrimsfellesskapet St Olav 
 
Vedtatt på årsmøtet 30.03.2019 
 

§ 1 Navn 
Foreningens navn er Pilegrimsfellesskapet St. Olav 
 

§ 2 Målsetting 
Pilegrimsfellesskapet St. Olav er en ideell organisasjon åpen for alle. Målet er å 
fremme interesse for og spre kunnskap om pilegrimsvandringer, nasjonalt og 
internasjonalt. 
Pilegrimsfellesskapet St. Olav vil: 

1. styrke samarbeidet med lokale og regionale foreninger og tilrettelegge for 
frivillig innsats 

2. stimulere til vandring langs pilegrimsveiene 
3. være pådriver overfor myndighetene i arbeidet med å videreutvikle 

pilegrimsveiene og infrastrukturen rundt dem 
4. samarbeide med personer, institusjoner, bedrifter og organisasjoner som 

bidrar til pilegrimsarbeidet og til vandringer mot Nidaros og andre 
pilegrimsmål 

5. stimulere til vennskap og forståelse over landegrensene og kontakt mellom 
ulike tros- og livssynssamfunn 

6. samarbeide med alle organisasjoner, foreninger og institusjoner som kan 
bidra til en levende pilegrimstradisjon, blant annet med de regionale 
pilegrimssentrene i Norge, Nasjonalt pilegrimssenter, Nidaros pilegrimsgård, 
Den norske kirke og Nidaros domkirke 

7. informere om pilegrimssteder og pilegrimstradisjoner 
8. utgi medlemsblad og drive annet relevant informasjonsarbeid 

§ 3  Organisering 
Foreningen er organisert som en hovedforening med lokale/regionale foreninger. 
Det lokale arbeidet i Trondheimsregionen utføres av et utvalg som utnevnes av 
styret og rapporterer til styret. 

§ 4 Medlemmer 
Foreningen er åpen for alle som betaler årskontingenten. Medlemmer der det ikke 
er lokale/regionale foreninger, blir direkte medlemmer i hovedforeningen. 
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§ 5 Årsmøte 
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av 
april. 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 5 uker før årsmøtet.  
Medlemmer med betalt årskontingent ved siste årsskifte, har stemmerett. 
Representanter kan møte med skriftlig fullmakt fra andre medlemmer, oppover 
begrenset til to stemmer utover sine egne. 
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Årsmøtet skal: 

1. Godkjenne innkalling og sakliste 
2. Velge ordstyrer og to protokollførere samt to til å underskrive protokollen. 
3. Godkjenne årsmelding 
4. Godkjenne revidert regnskap 
5. Godkjenne budsjett 
6. Fastsette kontingent 
7. Behandle innkomne forslag 
8. Velge 

• styreleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Valgperioden er 2 år 
for styremedlemmer og 1 år for varamedlemmer og styreleder. Valget bør 
gjøres slik at halvparten av styret er på valg hvert år. Sammensetningen 
av styret bør ha bred geografisk spredning.  

• revisor for 1 år 

• valgkomite bestående av 1 leder og 2 medlemmer, alle for 1 år. 
 

§ 6 Styret 
1. Styret konstitueres med valg av nestleder, kasserer og sekretær. Styret er 

beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Varamedlemmer 
innkalles til styremøtene. Det skal føres vedtaksprotokoll fra forhandlingene. 

2. Pilegrimssentrene kan utpeke en felles representant som har møte- og talerett 
på styremøtene i relevante saker. 

3. Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg som består av styreleder og to 
styremedlemmer. 

4. Styret utnevner redaktør og redaksjonskomité for medlemsbladet. 
5. For å løse spesielle oppgaver kan styret nedsette ulike utvalg som rapporterer 

til styret. 
6. Styret skal foreslå medlemmer til valgkomiteen. 
7. Styremøte kan holdes både ved fysisk oppmøte og digitalt. 
8.  

§ 7 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. 
Lokalforeningene sender inn årsmelding til PSO straks den er vedtatt. 
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§ 8 Økonomi 
Foreningens regnskap følger kalenderåret og skal revideres av foreningens revisor.  
Styreleder og kasserer har foreningens prokura i fellesskap. Lokale og regionale 
foreninger er ansvarlige for egen økonomi. 

§ 9 Vedtektsendring og oppløsning 
1. Endringer kan normalt bare vedtas av det ordinære årsmøtet og det kreves 2/3 

flertall. 
2. 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. 

3. Ved oppløsning tilfaller foreningens eiendeler og midler en organisasjon av 
lignende slag, dersom ikke annet blir bestemt av de 2 årsmøtene som vedtar 
oppløsningen. 
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Nytt styre for Pilegrimsfellesskapet St. Olav - 
årsmøtet 2019 
 
Navn Bosted Tilhørighet Posisjon 
Ingrun Jule Elverum Østerdalsledene Leder 1 år 
Liv Aastad Buvika Gudbrandsdalsleden Medlem (1 år igjen) 
Håvard Karlsen Trondheim Nidaros Medlem (1 år igjen) 
Helene Selvik Fredrikstad Borgleden Medlem 2 år 
Hilde Kirkvold Tydal Romboleden Medlem 2 år 
Adrien Safranka Trondheim Nidaros Vara 1 år 
Bjørn Olav Sandsaunet Verdal St. Olavsleden Vara 1 år 
    
Jørund Hølaas 

 
Kirkelig fellesråd i 
Trondheim/ Nidaros 
domkirkes adm 

Revisor 2019 

 
 
Ny valgkomite - årsmøtet 2019 
• Einar	Vegge	
• Geir	Karlsen	
• Anna	Kristine	Kveinå	

 



Budsjett for 2019
Kontingent 2020
Vedtatt på årsmøtet 30. mars 2019

Budsjett Regnskap BUDSJETT Budsjett Regnskap BUDSJETT
2018 2018 2019  2018 2018 2019

INNTEKTER UTGIFTER
Kontingent 40 000 34 150 45 000 Inventar -               
Kontingent + abonnem reg.foreninger 30 000 19 650 25 000 Programvare årlig vedlikehold 7 000 5 984           6 000
Pilegrimspass 2 000 1 100 1 500 Honorar regnskap, kasserer 10 000 3 500           10 000
Støtte til porto medl.bladet 11 000 10 979 Honorar, sekretær, info, kommunikasjon 10 000 10 000        10 000
Støtte/Gaver 50 000 49 522 35 000 Utgifter årsmøte 20 000 27 438        20 000
Delfinans medlemsblad fra RPS-ene 42 000 42 000 35 000 Kontorrekvisita 3 000 3 484           3 500
Bevertning 2 500 3 639 1 500 Utgifter pilegrimspass 1 000 1 000
Inntekter årsmøte 20 000 25 510 20 000 Infomateriell og bøker 2 000 3 000
Norsk Tipping (grasrotandel) 800 1 133 2 000 Innkjøp av salgsvarer pilegr.mottaket 3 000
Arrangement 4 000 20 000 Medlemsblad, trykking 70 000 74 788        70 000
Pilegr.mottaket, div.salg NPG 35 000 59 001 Møte, kurs, oppdateringer 5 000 5 715           5 000
Pilegr.mottaket, div.salg PSO 5 000 9 846 10 000 Styremøter/styrets utgifter 10 000 461              5 000
Medl.bladet løssalg, annnonser 10 000 20 000 Datakommunikasjon 5 000 5 520           6 000

Arrangement 10 000 10 000
Kostnader v/pilegr. mottaket 1 000 759              1 500

Sum inntekter 248 300 260 530 215 000 Porto 1 000 1 000
Porto medlemsbladet 11 000 16 690        17 000
Reisekostnader 25 000 24 578        30 000

 Representasjon 5 000 715              0
Gaver/diverse 5 000 2 215           2 500

Medlemskontingent for 2020: Bank  kortgebyr 2 000 1 900           2 500
Salg NPG utbetaling 35 000 59 001        0

2020 Uforutsett 10 300 11 340        3 000
Enkeltpersoner: 300 Lokalutvalg PSO 5 000
Familier: 400 Sum utgifter 248 300 254 087 215 000
Studenter: 200
Organisasjoner/bedrifter: 600
Lokale/regionale foreninger: 800+150 Driftsresultat 6 443

Renteinntekter 72,03
Årsmøte 30.03 2019 Årsresultat 6 515           0
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