
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i PSO 
 

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i PSO – Pilegrimsfellesskapet St.Olav 
tirsdag 7.desember kl 19. 
Generalforsamlingen gjennomføres digitalt. Alle medlemmer i PSO og PSOs medlemsforeninger kan 
delta i møtet. Vi følger PSOs regler for stemmerett ved 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. 
 
Påmelding sendes til post@pilegrimsfellesskapet.no innen 5.desember.  
Alle påmeldte får tilsendt link til møtet. 
 
Det er en sak til behandling delt i 3 deler:  
Organisasjonsutvikling 
 

1. Høring om organisasjonsutvikling 
Informasjon fra styret om høringssvar som har kommet inn og nytt forslag til vedtekter (se 
vedlegg). Samtale der alle oppfordres til å komme med synspunkter. 
 

2. Økonomi: 
Informasjon fra styret om økonomi, herunder likviditet og forslag til kontingent i forbundet.  
Samtale der alle oppfordres til å komme med synspunkter. 
 
Det som til nå har vært økonomien i PSO, vil deles mellom PSO Nidaros og PFN. PFN 
beholder alle inntekter og utgifter knyttet til bladet Pilegrim i dag, samt utgifter styret har til 
nødvendig reise og opphold i forbindelse med styremøter og representasjon. 
Det jobbes aktivt med å øke inntektene til PFN gjennom: 

 Økt annonsesalg i bladet (kr 25.000 i 2021). En i styret har særlig ansvar for dette. 
 Tilskuddsordninger. En i styret har særlig ansvar for dette. 
 Flere nye pilegrimssentre som støtter/kjøper et antall blader for kr 5000 pr år. 
 Kontingent fra alle medlemmer i foreninger, inkl bladet Pilegrim i dag: 

Alle medlemsforeninger forutsettes å betale en kontingent pr medlem. Styret foreslår en 
kontingent som tilsvarer dagens pris på bladet Pilegrim i dag (kr 150 inkludert bladet i 
papirutgave, eller kr 100 for digital utgave) for alle medlemmer med en årlig prisvekst. Styret 
mener dette må til for å sikre forsvarlig drift av et forbund. I dag er kjøp av bladet frivillig for 
medlemmer av lokalforeningene.  
PSO Nidaros vil i likhet med andre medlemsforeninger betale kr 150 pr medlem til PFN. 
Resten av dagens kontingent (kr 300-150= 150) forblir PSO Nidaros sin inntekt. 
 
PSO har i dag en likviditet på 150.000,- kr. Dette må deles i en større del til PSO Nidaros som 
har stått for største del av inntjeningen, og en mindre del til PFN. 
 
Til orientering; se vedlagte forslag til budsjett for 2022, for PFN og PSO Nidaros. Forslag til 
budsjett legges fram til vedtak på PFN og PSO Nidaros’ respektive årsmøter. 
 
 



 
 
 

3. Vedtak: 
Styret foreslår at følgende punkter vedtas av generalforsamlingen: 
a) Generalforsamlingen ber styret registrere en landsoverbygning for 

pilegrimsfelleskapene i Brønnøysundregistrene, under navnet: 
Pilegrimsforbundet i Norge, forkortet til PFN. Styret i PSO er interimsstyre for PFN 
fram til årsmøtet i 2022.  

b) Det eksisterende Pilegrimsfelleskapet St.Olav (heretter kalt PSO Nidaros) og de 
pilegrimsfellesskap som nå er medlemmer av PSO, blir medlemmer av PFN som 
selvstendige foreninger, gjeldende fra og med 2022. 

c) Alle nåværende direktemedlemmer av PSO forblir medlemmer av PSO Nidaros 
med mindre de selv melder seg ut. Alle kan søke medlemskap i det 
pilegrimsfellesskapet (medlemsforeningen) de selv ønsker.  

d) Årsmøte for PFN gjennomføres lørdag 23. april 2022. Sittende valgkomite bes 
utarbeide forslag til PFNs styre som skal velges ved årsmøtet. 

e) Årsmøte for PSO Nidaros gjennomføres lørdag 2. april 2022. Sittende valgkomite 
bes utarbeide forslag til nytt styre som skal velges ved årsmøtet. Gjeldende 
vedtekter for PSO gjelder for PSO Nidaros til årsmøtet gjør nytt vedtak. PSO 
Nidaros beholder gjeldende organisasjonsnummer og bankkonti. 

f) Det fremlagte forslag til vedtekter bearbeides i tråd med signaler gitt i møtet, og 
legges fram til vedtak i årsmøtet for PFN i 2022. 

g) Generalforsamlingen ber styret om å inngå avtale med Nidarosutvalget om 
fordeling av likvide midler mellom PSO Nidaros og PFN, og om å legge fram 
forslag til medlemskontingent for PFN som vedtas på årsmøtet 2022.  
 


