
Fra vedtekter:   § 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 andrepilegrimsmål. 
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. 

 

 

 

 

Informasjon om landsoverbygningens økonomi (budsjett): 
(Her er aktivitetene i Trondheim holdt utenom, tallene under gjelder kun landsoverbygningen.) 

 

Inntekter: 

Direktemedlemmers betaling for medlemsblad (150 pr medl.) 25 000 

Lokalforeningers betaling for medlemsblad (150 pr medl. som bestiller blad) 20 000 

Regionale sentres betaling for medlemsblad (5000 pr senter) 35 000 

Annonser medlemsblad 10 000 

Medlemsskap lokalforeninger, 800 pr forening 6 000 

Andel av honorar for pilegrimsmottaket? (Øvrige 15 000 til lokalt arb i Tr.h.) 10 000 

Årsmøte 20 000 

 126 000 

 

Utgifter: 

Trykking medlemsblad 65 000 

Porto medlemsblad 15 000 

Reiseutgifter 15 000 

Honorar styret 20 000 

Støtte til lokalforeninger/årsmøte 6 000 

Årsmøte 20 000 

Regnskap og digitale løsninger (deler likt med “lokalforening” i Trondheim) 7 500 

 148 500 

 

 

 

 



Konklusjonen er at vi mangler 22 500 på å gå i null.  

 

Dette kan løses med en eller flere av følgende tiltak: 

 Bladet Pilegrim i dag blir obligatorisk for alle medlemmer, kr 150 pr blad.  

Antatt inntjening: kr 14 000. 

 Øke prisen på bladet/medlemskontingenten. 

 Innføre medlemskontingent til landsoverbygningen som tas inn gjennom lokalforeningene. 

 Ikke betale ut honorar til styremedlemmer. Årsmøtet 2019 vedtok å betale kr 10 000 til 

kasserer, og kr 10 000 til informasjonsansvarlig. (For styremedlemmer kommer arbeidet i 

landsoverbygningen i tillegg til lokalt arbeid. 

 Det er mulig vi kan øke salg av blader til regionale sentre, nå som det dukker opp flere. Ett 

nytt senter på kysten har bestilt blader for neste år. Inntjening: kr 5 000 pr senter. 

 Annet? 


