
Protokoll digitalt årsmøte 2020 -  Pilegrimsfellesskapet St. Olav 

Protokoll fra digitalt årsmøte 2020

Årsmøtet  ble i 2020 gjennomført digitalt grunnet Koronakrisen. 

Ad årsmøtets gjennomføring: 

Styret vedtok at årsmøtet skulle gjennomføres digitalt på sitt styremøte 17. mars. 

Årsmøtesaker ble sendt utpå e-post 18.mars til alle lokalforeningene, med beskjed om å 

videresende til alle medlemmer.  Det ble bedt om innspill, kommentarer, spørsmål og 

benkeforslag på e-post innen 30. mars.  

Innen fristen hadde det kommet inn 3 innspill om 2 saker, disse ble tatt opp på styremøte i 

PSO 31.mars. Vedtak om å gjennomføre årsmøtet digitalt ble opprettholdt. For innspill og 

vedtak se vedlegg 1.  

Styret behandlet alle innkomne forslag i sitt møte 31. mars, og nytt forslag ble sendt ut til avstemning 

innen 7. april. Frist for å avlegge stemmer på e-post var 20. april og resultat av stemmegiving ble 

bestemt utsendt innen 30. april.  

Resultatet av stemmegivingen: 

• Innen fristen 20. april var det kommet inn 22 stemmer. Alle disse stemte for styrets

fremlagte forslag.  Av disse har 3 stemmegivere gitt kommentarer til sin stemmegiving –  se

vedlegg 2.

• I tillegg til disse 22 stemmegiverne har 2 stemmegivere avstått fra å stemme, og har

begrunnet dette,  se vedlegg nr. 3

• Til sak 5 har det kommet en protokolltilførsel – se under nevnte punkt.

Pilegrimsfellesskapet St. Olav 
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1. Godkjenne innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 

2. Valg av «ordstyrer» og to protokollførere samt to til å underskrive protokoll.

Vedtak: Ordstyrer: styreleder Ingrun Jule 

Protokollførere: sekretær Helene Selvik og Vigdis Vormdal. 

Protokollunderskrivere: Peder Gjerdrum og nestleder Liv Aastad. 

3. Godkjenning av årsmelding (sak 3).

Vedtak: Årsmelding godkjent 

4. Godkjenning av revidert regnskap (sak 4-5).

Vedtak: Regnskapet godkjent. 

5. Godkjenning av budsjett (sak 4-5).

Vedtak:  Budsjett for 2020 godkjent.

Protokolltilførsel fra Peder Gjerdrum:

Budsjettet skal oppfattes som et nettobudsjett, dvs. at der aktiviteter/inntekter 

reduseres, bl.a. pga. koronapandemien, skal utgiftene reduseres forholdsmessig.

6. Fastsetting av kontingent (sak 6).
Vedtak:  Kontingent forblir uendret.

kr 300 (enkeltpersoner)

kr 400 (familier)

kr 200 (studenter)

kr 600 (organisasjoner/bedrifter)

kr 800 + kr 150 per bladabonnent (lokal/regionalforeninger).

7. Behandling av innkomne forslag:

Styrets sak om strategi gikk ut.

Styret mottok ikke forslag til andre saker.



Protokoll digitalt årsmøte 2020 -  Pilegrimsfellesskapet St. Olav 2 

8. Valg

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt (sak 7):

Styreleder Ingrun Jule – valgt for 1 år

Styremedlem Liv Aastad – valgt for 2 år

Styremedlem Tor Singsaas – valgt for 2 år

Varamedlem Adrien Safranka – valgt for 1 år

Varamedlem Laila H. Støen – valgt for 1 år

Følgende styremedlemmer sitter over fra forrige periode – med 1 år igjen:

Styremedlem – Helene Selvik

Styremedlem – Hilde Kirkvold.

Neste års revisor: Jan Schrøder, daglig leder for leder Nidaros domkirke og Vår frue

menighet.

Neste års valgkomite: Einar Vegge, Peder Gjerdrum og Susan Boyd.

Protokollførere: 

Helene Selvik   Vigdis Vormdal 

 

Protokollunderskrivere: 

Peder Gjerdrum  Liv Aastad 

Helene Selvik (May 29, 2020 18:36 GMT+2)
Helene Selvik

Vigdis Vormdal (May 29, 2020 19:12 GMT+2)
Vigdis Vormdal

Peder Gjerdrum (May 30, 2020 07:19 GMT+2)
Peder Gjerdrum

Liv Aastad (May 30, 2020 16:26 GMT+2)

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAHF3Rn-7-Jz5yo1RaANMSsxTu8lzvGuSY
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAHF3Rn-7-Jz5yo1RaANMSsxTu8lzvGuSY
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAHF3Rn-7-Jz5yo1RaANMSsxTu8lzvGuSY
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAHF3Rn-7-Jz5yo1RaANMSsxTu8lzvGuSY
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Vedlegg 1. Behandling av innspill til årsmøtets gjennomføring på PSO sitt styremøte 31. 

mars –  

19/20:  Årsmøte 2020 

Årsmøtet gjennomføres i år på e-post. Sakspapirer og orientering ble sendt ut 20. mars. Frist 

for innspill og benkeforslag var 30. mars. Sakene skal sendes ut til avstemming innen 7. april, 

med stemmefrist 20. april. Resultatet sendes ut innen 30. april. 

Det har kommet 3 innspill om 2 saker 

1) Budsjett – ønske om å legge frem revidert budsjett til behandlingen.

Styret har her sett på dette og det er for tidlig å legge frem revidert budsjett. Budsjettet vil

vurderes fortløpende ettersom situasjonen avklarer seg. Vi viser også til at de store inn og -

utgiftspostene er relatert til hverandre og utgjør liten risiko. Risikoposter som utgifter vi

pådrar oss av honorar og annet vil vurderes mht til den situasjonen vi nå er i, og regnskapet

rapporteres jevnlig.

2) Det har blitt stilt spørsmål om en har lov til å avholde årsmøtet digitalt og at det bør

utsettes.  

Styret har vurdert dette, og mener at å tilpasse årsmøtet digitalt ikke er problematisk.  

Det står ingenting i vedtektene om at det ikke kan avholdes digitalt, det står derimot at 

årsmøtet må avholdes innen april. Det har blitt gitt ekstra god tidsramme til å vedta sakene. 

Flere store organisasjoner, som Bondelaget, avholder sine årsmøter digitalt dette året.  

Vedtak:  

Sakspapirer sendes ut til avstemming innen 7.april. De innspill som har kommet inn tas med i 

sakspapirene. 
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Vedlegg nr 2 – oppsummering av kommentarer til stemmegivning fra 3 stemmegivere. 

• Takknemlighet for at Tor Singsaas kommer med i styret.

• Ønske om at kontaktinformasjon til styret og dets medlemmer er lett tilgjengelig.

• Ønske om prioritering av arbeidet med PSO sitt nett sted – gjerne med fokus på

beskrivelser av turer i nærmråder og dagsturer.

• Tips om å søke ekstraordinære offentlige midler som har kommet i forbindelse med

Koronakrisen.

• Takknemlighet for at styret har vært fleksible og avholdt årsmøte på digital plattform.

Vedlegg nr 3- oppsummering av kommentarer fra de 2 som avsto fra å stemme 

Har valgt å ikke stemme fordi:  

• Finner det ikke hjemlet i vedtektene at årsmøte kan avholdes digitalt.

• Digital gjennomføring ikke gir anledning til å diskutere eller legge frem saker slik en

kan om en møtes fysisk.

• En på et årsmøte kan foreslå kandidater til styret – og diskutere strategiplan.



Årsmelding 2019

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. 31.12.2019 - 480 medlemmer (i 2018 422 medlemmer). 

Forening 2019 2018 2017 2016 
Direktemedlemmer 
Pilegrimsfellesskapet 
St. Olav  

179 149 137 191 

Pilegrimsfellesskapet 
St. Hallvard, Oslo 

79 66 70 70 

Pilegrimsforeningen 
St. Hallvard av 
Huseby 

35 31 28 30 

Pilegrimsfelleskapet 
Sta. Maria – 
Sarpsborg 

51 42 40 29 

Pilegrimsforeningen i 
Rennebu 

22 11 16 15 

Pilegrimsfellesskapet 
St. Olav, Oppdal 

23 22 24 22 

Pilegrimsfellesskapet 
Ringerike-Hadeland-
Toten 

38 38 30 31 

Pilegrimsfellesskapet 
St. Thomas i Valdres 

29 34 38 38 

Pilegrimsnettverket 
for Østerdalsledene 

24 29 22 22 

SUM 480 422 418 448 

Pilegrimsfellesskapet St. Olav 

Sak 3
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I tillegg til medlemmer har hver forening mange «interessenter» - som er med å vandre uten 
å være medlemmer, står på maillister eller som følger/er medlemmer av grupper på 
Facebook. For foreningen utgjør dette samlet etter tall oppgitt for 2019 – 865 interessenter. 

Årsmøtet i Trondheim 2019 
Det var godt oppmøte på årsmøtet 2019 som i sin helhet ble avholdt på Nidaros 
pilegrimsgård 29. - 31.mars 2019. Fredag var det sosialt samvær rundt Håvards fiskesuppe og 
lørdagen var satt av til selve årsmøtet med vanlige årsmøtesaker. Etter en grundig 
gjennomgang av organisasjonen i 2018 hadde styret lagt fram forslag til vedtektsendringer, 
som ble diskutert og vedtatt. Etterpå ble det åpnet for diskusjon med innledere som hadde 
fokus på ulike sider av vår virksomhet. Det nye styret ble valgt med Ingrun Jule som ny leder. 
Vigdis Vormdal og Ingvild Ødegård ble takket av for sitt arbeid i styret. Lørdagen ble avsluttet 
med en hyggelig middag med underholdning av Øystein Ekroll som også ga oss en 
innholdsrik vandring i Nidarosdomens historie og St. Olavs fotspor søndag morgen. Etter 
gudstjenesten søndag i Nidarosdomen ble det også tid til vandring med Einar Vegge for de av 
oss som var igjen.  

Gjennomføringen av årsmøtet 2019 ble evaluert av det nye styret som hadde sitt første 
møte 30. april, og styret konkluderte med at det ble et kompakt og fint årsmøte i 2019. 

Styret 
Styret fra årsmøtet 2019: Ingrun Jule, Elverum (leder) (valgt for 1 år), Helene Selvik, 
Fredrikstad (valgt for 2 år) Håvard Karlsen, Trondheim (ikke på valg) Liv Aastad, Skaun (ikke 
på valg) Hilde R. Kirkvold, Tydal (valgt for 2 år), Adrien Safranka, Trondheim (varamedlem for 
1 år) og Bjørn Sandsaunet, (varamedlem for 1 år).  

Roger Jensen representerte pilegrimssentrene frem til sommeren med møte- og talerett. 
Ingeborg Collin Høgseth representerte pilegrimssentrene fra høsten av, 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 i 2019 hatt 9 møter. 

16. februar (Oslo), 27. februar (Trondheim), 11.mars (Skype) 30. april (Trondheim), 4. juni
(Trondheim), 3. september (Skype), 24. september (Trondheim), 19.oktober (Skype) og 26.
november (Trondheim).

Styret har behandlet 55 saker. 

Styret har, etter årsmøtet, utnevnt Liv Aastad til nestleder, Hilde Kirkvold til kasserer -  samt 
Helene Selvik til sekretær.  

Arbeidsutvalget (AU) har bestått av Ingrun Jule, Liv Aastad og Hilde R. Kirkvold og har hatt 3 
møter. De har også hatt muntlige samtaler og mailutveksling i aktuelle saker. AU sitt formål 
er å forberede styremøter. Det har ikke vært ført protokoll i arbeidsutvalget. 
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Vandringsutvalget (VA) hadde i 2019 ett avsluttende møte, før den nye strukturen ble 
innført. 

Mottaksutvalget (MU) har inntil Nidarosutvalgets medlemmer ble oppnevnt i juni igangsatt 

arbeidet med å planlegge for årets pilegrimsmottak og boden, og å sørge for kurs og kick-off 

for pilegrimsverter. 

Nidarosutvalget 
PSO vedtok 30. april å oppnevne Nidarosutvalget PSO. Nidarosutvalget har følgende 

medlemmer: Adrien Safranka, Ingvild Ødegård, Vigdis Vormdal, Turid Thorvaldsen og Einar 

Vegge. Adrien Safranka har rollen som Nidarosutvalgets leder.  

Utvalget har følgende mandat: 

 Har som oppgave å samarbeide med pilegrimsgården, pilegrimspresten, Nasjonalt
pilegrimsenter og andre som det er naturlig å samarbeide med.

 Har ansvar for pilegrimsmottak, pilegrimsboden og andre pilegrimsfaglige
arrangementer.

 Utvalget skal stimulere til vandringer generelt og spesielt i Trondheimsregionen

 Har ansvar for administrasjon, tilrettelegging og synliggjøring av pilegrimsarbeid i
Trondheim.

 Ha tilsyn med PSO-rommet i Nidaros Pilegrimsgård samt materiell som foreningen
oppbevarer på Nidaros Pilegrimsgård.

 Kan fatte vedtak om kostnader i samsvar med budsjett.

 Utvalget rapporterer til styret.

 Skal fungere etter mandat fra styret.

Det arrangeres vandringer lokalt av Nidarosutvalget i PSO, men noen vandringer med 

nasjonalt og internasjonalt preg, kan tas opp i styret. 

Utvalget hadde en rekke møter i perioden, både interne møter og møter med Nidaros 

pilegrimsgård og Nasjonalt pilegrimssenter, i tillegg til egne møter med pilegrimspresten, 

revisor, leder for Besøksenteret og Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. 

Kommunikasjon 
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 facebookgruppen «Pilegrimsfellesskapet  
St. Olav».  

Hilde Kirkvold har i 2019 hatt det tekniske ansvaret for nettsiden, og Ingrun Jule har hatt 
ansvar for å sende ut nyhetsbrev.  
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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 2019. Styret har oppnevnt en redaksjonsgruppe, som 
består av Roger Jensen, Vigdis Vormdal og Bjørg Vartdal Hareide. Roger Jensen var ansvarlig 
redaktør i 2019.  

PSO har jobbet aktivt mot å skaffe til veie nye annonser til Pilegrim i dag, og utarbeidet 
infoskriv og liste over aktuelle annonsører samt tatt kontakt.   

Facebook 
Pilegrimsfellesskapet St. Olav har en offentlig gruppe på Facebook med 511 medlemmer. På 
den legger styret ut aktuell informasjon. 

Nidarosutvalget har opprettet en egen facebook side med navnet «Nidaros Pilgrim». Denne 

siden har et internasjonalt preg og har 82 følgere (80 likes). 

Pilegrimsmottaket ved Nidaros Pilegrimsgård og Pilegrimsboden 

under Olavsfestdagene  
Forberedelser og koordinering av pilegrimsmottaket og pilegrimsboden ble fra vår side 

utført av Nidarosutvalget. Pilegrimsmottaket på Nidaros pilegrimsgård holdt daglig åpent i 

15 sammenhengende uker i 2019. PSO fikk utbetalt kr 25 000 for å drifte pilegrimsmottaket. 

I pilegrimsboden ble det delt ut informasjonsmateriale. Nasjonalt pilegrimssenter hadde 

allerede i 2018 forhåndsbetalt kr 10 000 for at vi tok på oss dette oppdraget.   

I pilegrimssesongen har 37 frivillige pilegrimsverter tatt i mot over 1500 pilegrimer, med 

nærmest tilsvarende antall timers innsats.  

De lokale frivillige fra Trøndelag ble styrket av 4 boende pilegrimsverter (hospitaleros) i løpet 

av sesongen, som delvis bodde på pilegrimsgården og delvis privat innlosjert hos medlem av 

PSO i Trondheim.  
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Representasjon 
PSO var i 2019 representert ved bl.a. følgende arrangementer: 

 St.Hallvard-vandring fra Lier til Oslo 30.mai – 2.juni – Ingrun Jule deltok på vegne av

PSO

 Sagauka i Melhus 8. juni 2019 og avduking av milestein–  Adrien Safranka deltok på

vegne av PSO

 Nasjonal Pilegrimskonferanse i Tønsberg, 30.august -1. september, ved styreleder
Ingrun Jule og Hilde Kirkvold. Helene Selvik var også tilstede.

 Dovrefjellskonferansen på Oppdal 23.oktober - Adrien Safranka deltok
på vegne av PSO. Vigdis Vormdal og Turid Thorvaldsen var med fra
Nidarosutvalget.

 Frivillighetskonferanse på Stjørdal – Adrien Safranka og Turid
Thorvaldsen deltok på vegne av PSO

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. 

PSO har i 2019 hatt 1 kontaktmøte med Nasjonalt Pilegrimssenter, hvor Liv Aastad og Ingrun 
Jule deltok. Det er bestemt at en skal fortsette med slike kontaktmøter. 

Økonomi 
Regnskap for 2019 gjøres opp med et årsresultat med et overskudd på kr. 9486. 

Styret har sett behov for å endre rutiner for regnskapsføring for et mer oversiktlig regnskap 
og enklere føring. Styret utarbeidet derfor et økonomireglement med kontoplan, som ble 
vedtatt 04.juni 2019. Økonomireglementet, som er lagt ut på hjemmesiden, skal være et 
hjelpemiddel for å sikre god økonomistyring. Regnskapsfører, kasserer og andre som trenger 
en innføring i hvordan økonomirutinene til PSO fungerer, skal nå kunne finne informasjonen 
de trenger.  

Under årsmøte 2018 ble det satt av budsjettmidler som skulle gå til honorering av 
administrative driftsoppgaver i PSO. I styresak 39/19 ble det derfor vedtatt en 
honoreringsmodell der nødvendige driftsoppgaver ble fordelt mellom styreleder og leder av 
Nidarosutvalget, i tillegg til regnskapsarbeidet. Modellen beskriver ansvar og 
arbeidsoppgaver. 
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Takk 
Styret takker for godt samarbeid i året som har godt, både internt i organisasjonen og eksternt mot 
våre samarbeidspartnere. Styret har hatt en sammensetning med større geografisk spredning på 
styremedlemmene enn tidligere. Dette har gjort at styret har fått en god samlet forståelse og innsikt i 
PSO både som landsdekkende organisasjon, organisasjon for direktemedlemmer og bestående av de 
ulike lokalforeningene. Møter via Skype har vært et effektivt supplement i styrets arbeid.  

En stor takk til engasjerte og aktive lokalforeninger og enkeltmedlemmer. 

PSO takker også for nært og godt samarbeid med Nidaros pilegrimsgård, Nasjonalt pilegrimssenter, 
regionale pilegrimssentre, Nidaros domkirke og andre aktører. Vi er takknemlig for gode 
samarbeidsavtaler, samarbeidstiltak og økonomisk støtte i 2019.  

Vi ser fram til den videre utviklingen av organisasjonen, med god kommunikasjon med alle 
involverte. Styret vil fortsatt arbeide for at PSO blir en stadig tydeligere og samlende organisasjon for 
det frivillige pilegrimsarbeidet i Norge, til beste for pilegrimene.   

Ingrun Jule, styreleder Helene Selvik, sekretær 



Balanserapport 01.01.2019 til 31.12.2019

Kontonr Konto
Inngående
01.01.2019 Endring

Utgående
31.12.2019

1500 Kundefordringer 5 600,00 -5 600,00 0,00

1579 Andre kortsiktige fordringer -0,30 0,00 -0,30

1901 Kontanter, NOK 560,00 0,00 560,00

1920 Pilegrimsfellesskapet St. Olav (05396139369) 132 997,95 16 184,63 149 182,58

1 Eiendeler 139 157,65 10 584,63 149 742,28

2050 Annen egenkapital -138 957,24 -9 485,63 -148 442,87

2400 Leverandørgjeld 0,00 -1 099,00 -1 099,00

2900 Forskudd fra kunder -200,00 0,00 -200,00

2999 Annen kortsiktig gjeld -0,41 0,00 -0,41

2 Egenkapital og gjeld -139 157,65 -10 584,63 -149 742,28

Udisponert resultat 0,00 0,00 0,00

11.02.2020

Sak 4 og 5

https://fiken.no/foretak/pilegrimsfellesskapet-st-olav/kontoer/konto/1500?fra=01.01.2019&til=31.12.2019
https://fiken.no/foretak/pilegrimsfellesskapet-st-olav/kontoer/konto/1579?fra=01.01.2019&til=31.12.2019
https://fiken.no/foretak/pilegrimsfellesskapet-st-olav/kontoer/konto/1901?fra=01.01.2019&til=31.12.2019
https://fiken.no/foretak/pilegrimsfellesskapet-st-olav/kontoer/konto/1920:10001?fra=01.01.2019&til=31.12.2019
https://fiken.no/foretak/pilegrimsfellesskapet-st-olav/kontoer/klasse/1?fra=01.01.2019&til=31.12.2019
https://fiken.no/foretak/pilegrimsfellesskapet-st-olav/kontoer/konto/2050?fra=01.01.2019&til=31.12.2019
https://fiken.no/foretak/pilegrimsfellesskapet-st-olav/kontoer/konto/2400?fra=01.01.2019&til=31.12.2019
https://fiken.no/foretak/pilegrimsfellesskapet-st-olav/kontoer/konto/2900?fra=01.01.2019&til=31.12.2019
https://fiken.no/foretak/pilegrimsfellesskapet-st-olav/kontoer/konto/2999?fra=01.01.2019&til=31.12.2019
https://fiken.no/foretak/pilegrimsfellesskapet-st-olav/kontoer/klasse/2?fra=01.01.2019&til=31.12.2019
163 0 R
165 0 R
167 0 R
169 0 R
171 0 R
173 0 R
175 0 R
177 0 R
179 0 R
181 0 R


Budsjett
2019 Budsjett Forskjell 2020

3200 Salgsinntekt handelsvarer - mottaket 2853 10000 -7147 0
3205 Medl.bladet løssalg, annonser 15150 20000 -4850 20000
3210 Salgsinntekt egentilvirkede varer - mottaket 330 0 330 0
3220 Salgsinntekt tjenester - Medlemskontingent 37410 45000 -7590 55000
3221 Bladabonnement lok.foreninger 23000 25000 -2000 23000
3222 Kontingent lokale foreninger 4500 0 4500 6000
3230 Pilegrimspass/porto 1057 1500 -443 2000
3240 Årsmøte 16300 20000 -3700 20000
3250 Arrangement 7329 20000 -12671 7000
3251 Bevertning 0 1500 -1500 0
3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste 25000 35000 -10000 25000
3441 Delfinansiering av medlemsblad 40424 35000 5424 35000
3900 Annen driftsrelatert inntekt - grasrotandelen 2255 2000 255 2000

175608 215000 -39392 195000

Budsjett
2019 Budsjett Forskjell 2020

4300 Innkjøp av varer for videresalg - mottaket -2378 -3000 622 -2000
5990 Annen personalkostnad - kasserer/kommunikasjon-15000 -20000 5000 -20000
6553 Programvare årlig vedlikehold -14104 -12000 -2104 -15000
6800 Kontorrekvisita -747 -3500 2753 -1000
6820 Trykksak - Pilegrim i dag -59725 -70000 10275 -65000
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 0 -3000 3000 -2000
6850 Arrangementsutgifter - egne arrangement -1084 -10000 8916 -2000
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. -2700 -5000 2300 -5000
6870 Nidarosutvalget -2917 -5000 2083 -5000
6890 Annen kontorkostnad -1400 -4500 3100 -1000
6940 Porto Pilegrim i dag -14259 -18000 3741 -15000
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig -25526 -30000 4474 -25000
7323 Reklameartikler -1241 -1000 -241 -5000
7329 Annen reklamekostnad -1250 0 -1250 -2000
7410 Kontingent, ACSOW -3206 0 -3206 0
7430 Gave, ikke fradragsberettiget -3350 -2500 -850 -3000
7711 Styremøter -1895 -5000 3105 -5000
7720 Generalforsamling - Årsmøte -13785 -20000 6215 -20000
7770 Bank- og kortgebyr -1639 -2500 861 -2000

-166204 -215000 48796 -195000

2019 Budsjett Forskjell
9403 0 9403

2019 Budsjett Forskjell
8051 Renteinntekt bankinnskudd 82 0 82

82 0 82

2019 Budsjett Forskjell
9486 0 9486

Resultat
Sum resultat

Driftsresultat
Sum driftsresultat

Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster

Resultat 2019

Regnskap 2019 og forslag til budsjett 2020
Resultat 2019

Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster

Driftsinntekter

Sum driftsinntekter

Driftskostnader

Sum driftskostnader

24.02.20
kasserer PSO revisor PSO

Sak 4 og 5

Jørund Hølaas



Medlemskontingent vedtatt på årsmøtet i 2019: 
kr 300 (enkeltpersoner) 
kr 400 (familier) 
kr 200 (studenter) 
kr 600 (organisasjoner/bedrifter) 
kr 800 + kr 150 per bladabonnent (lokal/regionalforeninger) 

Sak 6



Til styret i PSO, 

Valgkomitéen for PSOs årsmøte 2020 har vært: 

 Geir Karlsen
 Anna Kristine Kveinå
 Einar Vegge

Prosessen 

Komitéen har vært i virksomhet siden desember 2019. Samarbeidet har foregått effektivt pr. 

telefonmøter, og alle har deltatt i drøftingene om forespørsler til ulike kandidater. 

Status og konklusjon 

Under presenteres innstilling som hele komitéen stiller seg bak. Vi mener at dette er en gruppe som 

fyller alle realistiske ønsker om kompetanse, kontinuitet, fornyelse, geografisk spredning, høvelig 

kjønnsfordeling og god bredde i nettverk og kunnskap om dagens godkjente pilegrimsleder. 

VALGKOMITEENS INNSTILLING er som følger: 

Verv Særlig kjennskap til 
pilegrimsled/region 

Bosted 

Styreleder Ingrun Jule Velges for 
1 år 

Østerdalsleden Forstmester Mejdells 
veg 10, 2407 Elverum 

Styremedlem Liv Aastad Velges for 
2 år 

Gudbrandsdalsleden Buvikåsvn 28, 
7350 buvika 

Styremedlem Tor Singsaas Velges for 
2 år 

Mottak Nidaros Olav Duuns veg 6, 
7071 Trondheim 

Varamedlem Adrien 
Safranka 

Velges for 
1 år 

Mottak Nidaros Trondheim 

Varamedlem Laila H Støen Velges for 
1 år 

Kystpilegrimsleia Harry Borthens vei 9, 
7040 Trondheim 

Følgende styremedlemmer er valgt for 2 år og har 1 funksjonsår igjen av sin valgperiode: 

Verv Særlig kjennskap til 
pilegrimsled/region 

Bosted 

Styremedlem Hilde R Kirkvold Romboleden Kirkvollsveien 37, 
7590 Tydal 

Styremedlem Helene Selvik Borgleden Fredrikstad 

REVISOR 

Valgkomiteen innstiller Jan Schrøder, daglig leder for leder Nidaros domkirke og Vår frue menighet, 

som revisor. 

Jan Schrøder, e-post: js398@kirken.no  tlf: 461 26 222 

Valgkomitéen anser med dette sin oppgave for avsluttet. Takk for tilliten! 

Mvh 

Geir, Anna Kristine og Einar 

Sak 7
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