
 

Gausdal Leirsted         Telefon 32 78 41 28 
3340 Åmot i Modum         Bankgiro 2270 05 71711 

INNKALLING TIL DIGITALT REPRESENTANTSKAPSMØTE 
 

Du innkalles med dette til DIGITALT representantskapsmøte for Stiftelsen Gausdal leirsted 

lørdag 13. mars 2021 kl. 11.00 – det vil på forhånd bli sendt ut link til representanter for hver 

menighet til online-samlingen som med sannsynlighet vil bli holdt via programmet «Teams» 

 

Ved spørsmål knyttet til det tekniske ved digitalt møte, kontakt Terje Grendal på mail; 

Terje@grendal.no  

 
Saksliste: 
 
Sak I -Velkomst  

1. Konstituering 
2. Godkjennelse av referat fra representantskapsmøtet i Pinsekirken 

Mjøndalen16/3/2019 
3. Kort orientering om manglende representantskapsmøte (grunnet Corona) i 

2020 
4. Fastsettelse av antall representanter fra de enkelte menigheter (se nederst) 

 
Sak II – Regnskap og budsjett 

5. Årsrapport fra styret 
6. Regnskapet for 2020 
7. Budsjett for 2021   

 
Sak III - Orientering 

8. Orientering om leieavtale med Gulsrud Booking  
9. Årsrapport fra leirkomiteen m/ orientering om sommerens leire  
10. Ny betjeningsbolig, status   
11. Årsrapport fra arbeidskomiteen, samt orientering om dugnad, vedlikehold mv 
12. Orientering om utleie og salg av reklameplass på fotballbanen 
13. Kort presentasjon av vårstevnet  

 
Sak V - Valg 

14. Valg av styremedlemmer og medlemmer til komiteene 
15. Eventuelt 

** 
Mjøndalen 5. februar 2021 

Stiftelsen Gausdal Leirsted v/ styret 
 

Kjetil Chr Garder 
Styrets leder 

 
Saker som ønskes behandlet under pkt 13 på representantskapsmøtet må være styret i hende innen 1 
mars 2021. Adr : Kjetil Garder, Reistadlia 14, 3425 Reistad benytt gjerne e post:   kg@pkmj.no 

 

Vi minner om at alle valgte representanter har møteplikt. Skulle du ikke kunne møte, må du 

vennligst kontakte menighetens varamann for fremmøte. Representantene er ansvarlig for å gi 

informasjon videre til sin menighet og må møte med nødvendige fullmakter.  

 
Menighetene bes sjekke antall representanter før møtet : 
1-99 medlemmer = 1 repr, 100-249 medlemmer= 2 repr, fra 250 medlemmer = 3 repr. 

mailto:kg@pkmj.no

