
  
 
 

Stavanger 26. juni 2020 
 
 
 
 
Invitasjon til NMS Generalforsamling, del 1 
 
Du/dere er med dette invitert til NMS Generalforsamling (GF), del 1, som går av stabelen 1.-3. oktober 
2020. 
 
Denne invitasjonen er kommet til deg fordi du, foreningen som du er leder i, gjenbruksbutikken du er 
leder for eller menigheten har formelle rettigheter knyttet til medlemskap eller engasjement i 
NMS/NMSU 
 
Som dere er kjent med, måtte NMS Sommerfest & Generalforsamling som var planlagt i juni 2020, 
avlyses/utsettes pga. Covid-19-pandemien.  
 
Landsstyret har i ettertid vedtatt at arrangementet i hovedsak skal gjennomføres sommeren 2021.  
Men i ualminnelige tider må en søke ualminnelige - og romslige - løsninger. Landsstyret har derfor 
samtidig vedtatt at den delen av de formelle forhandlingene som handler om valg, i løpet av høsten 
2020 skal gjennomføres ved hjelp av digitalt verktøy. De andre sakene som var planlagt behandlet av 
generalforsamlingen, er utsatt til sommeren 2021. 
 
Denne løsningen gir oss noen utfordringer, men også nye muligheter. Jeg håper at det blant annet vil 
gjøre at mange flere enn de som hadde planlagt å delta på generalforsamlingen i Ålesund i år, nå vil 
kunne være med og stemme på viktige verv i organisasjonen vår.   
 
Generalforsamlingen er NMS’ høyeste styringsorgan. For at demokratiet skal fungere, er 
organisasjonen avhengig av at flest mulig benytter seg av sine formelle rettigheter. Så bli med! 
 
Selv om vi vil legge opp til enkle løsninger, har jeg forståelse for at det å bruke et digitalt verktøy både 
er ukjent og «skremmende» for noen. For de det gjelder, håper jeg at dere med frimodighet ber om 
hjelp fra personer i nettverket som har god digital kompetanse og at dere dermed får brukt deres 
viktige stemme.    
 
Velkommen som delegat! 
Følgende kan melde seg som delegat med tale-, forslags- og stemmerett (jf. NMS Grunnregler §5):  
 

 Alle betalende medlemmer i NMS og NMSU (forutsetter at kontingent er betalt for året det er 
generalforsamling) 

 En (1) delegat fra hver av misjonsforeningene  
 En (1) delegat fra hver samarbeidsmenighet 
 En (1) NMSU representant valgt av deres landsstyre 
 En (1) representant fra hver gjenbruksbutikk  

 
Landsstyret har i LS-sak 79/19 gått inn for at det for gruppe 2, 3 og 5 må fremlegges fullmaktsbevis 
(se vedlegg).  
 

Returadresse: 
Postboks 226 Sentrum 
4001 Stavanger 

 

NMS 
Org. nr. MVA 940 325 501 
Telefon: 51516100 
E-post: info@nms.no  
Adresse: 
NMS, Postboks 226 Sentrum,  
4001 Stavanger 
www.nms.no 
------------------------------ 
Konto: 8220.02.85057 
 

Medlemmer i NMS og NMSU  
NMS Misjonsforeninger  
Samarbeidsmenigheter  
NMSU Landsstyre  
NMS Gjenbruksbutikker 

 



Aldersgrense for å stille som delegat/representant er at en fyller 15 år senest det året 
generalforsamlingen holdes.  
 
Forhandlingene 
Under generalforsamlingen, del I, er eneste sak valg. Det vil da være valg av landsstyrets leder, 
landsstyre, protokollkomité og valgkomité.  
 
Oversikt og presentasjon over kandidatene finner dere på nms.no/valg 
 
Ved påmelding kan du krysse av for om du ønsker saksdokumentene tilsendt i posten.  
 
 
Påmelding 
Påmelding til NMS Generalforsamling, del 1, skjer på NMS sine nettsider (www.nms.no/valg). 
Påmeldingen er åpen fra 26.06.2020.  
 
Frist for å melde seg på er 17.09.2020 kl. 12.00.  
 
Dere gjøres oppmerksom på at ifølge NMS vedtekter (§5) kan ingen region ha mer enn 40% av 
stemmene ved en generalforsamling. Dette gjelder også ved gjennomføring av valg med digital 
løsning. Ved eventuell reduksjon (fratakelse av stemmerett) vil påmeldingstidspunktet være 
avgjørende. En egen fullmaktskomité administrerer denne regelen fortløpende.   
 
Annet:  
Informasjon om pålogging og veiledning til hvordan det digitale verktøyet funger, vil i slutten av 
august være tilgjengelig for de som melder seg på generalforsamlingens del 1. 
 

---o0o--- 
 
Til slutt vil jeg be dere sette av dagene 1.- 4. juli 2021. Da er dere (igjen) velkomne til innholdsrike dager 
med NMS Sommerfest & Generalforsamling i Ålesund. Håper vi ses der!  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Helge S. Gaard 
Generalsekretær 
 
 
 
 


