
Velkommen til medlemsmøte 

Pilegrimsfellesskapet St.Olav 
23.januar kl 10.00-12.30 

Møtet gjennomføres digitalt, klikk på denne linken: 
https://amot.whereby.com/rom-xl1 
Man kan delta som enkeltperson, eller som gruppe. Det er mulig å logge 

seg inn fra 09.30.  

 

Du kan bruke telefon, Ipad eller PC, og du gjør slik:  

1. For å delta i møtet, kopier lenken og lim inn i Chrome, eller bare klikk på 

lenken: https://amot.whereby.com/rom-xl1 2. Legg inn ditt fulle navn (eller navnet på gruppa) og 

trykk Continue. 3. Be om tillatelse for bruk av mikrofon og kamera, deretter klikk på Tillat (Allow) i 

popup-nettleseren for å bekrefte. 4. Før du kommer inn i rommet får du vist en forhåndsvisning av 

kamerabildet slik at du kan foreta justeringer. Klikk på Join room-knappen når du er klar til å bli med. 

5 Nå er du i rommet! Kos deg med møtet! 
 

Program for dagen: 
10.00 Velkommen!  

Presentasjon av alle tilstede. Informasjon om møteplattformen og møtet. 
 

10.15 Informasjon  

om årsmøte, felles konferanse/samling, m.m, og om styrets arbeid. 

 

10.30 Pilegrim i dag 

- Digital utgave som tillegg til papirutgave; informasjon om hvordan det er tenkt. 

- Det er ønskelig at alle foreninger leverer småstoff til bladet, f.eks bilde og tekst fra det 

lokale arbeidet. Vi ønsker å synliggjøre hele pilegrims-Norge i bladet. 

- Hvordan opplever dere bladet? Har medlemmene innspill til det redaksjonelle arbeidet?  

Vi tar en innspillsrunde der alle tilstede kan komme med tilbakemeldinger, kommentarer, 

spørsmål og ideer. 

  

11.15 Organisasjonsutvikling og økonomi 

 - Informasjon om økonomien i landsoverbygningen, se vedlegg. 

- Innspill: Hvilke forventninger har dere til landsoverbygningen, sett i forhold til målsetting i 

vedtekter og de ressurser vi har til rådighet? 

 - Innspill: Hvordan kan lokalforeningene bidra til en levedyktig landsoverbygning? 

Vi tar en innspillsrunde der alle tilstede kan komme med tilbakemeldinger, kommentarer, 

spørsmål og ideer. 

 

12.00 Oppsummering og avslutning 

 

Det er flott om diskusjonen fortsetter i lokalforeningene etter møtet. Styret tar gjerne imot innspill 

på mail i etterkant av møtet. 

 

Hilsen styret 

v/leder Ingrun Jule 
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