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BLI MED PÅ SOMMERFEST OG GENERALFORSAMLING 2023!   
 
Du/dere er med dette invitert til NMS sin sommerfest (SF) og generalforsamling (GF) som finner 
sted på Scandic Hell, Sandfærhus 22, i Stjørdal 29.juni-2.juli 2023.  
 
Denne invitasjonen er kommet til deg fordi du, foreningen din, gjenbruksbutikken eller 
menigheten har formelle rettigheter knyttet til medlemskap eller engasjement i NMS. 
 
Velkommen som delegat! 
Generalforsamlingen er NMS’ høyeste styringsorgan. For at demokratiet skal fungere, er 
organisasjonen avhengig av at flest mulig benytter seg av sine formelle rettigheter. Følgende kan 
melde seg som delegater med tale-, forslags- og stemmerett (jamf. 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  

De som ønsker å benytte seg av sine formelle rettigheter melder seg på som delegat ved 
påmelding. Ønsker du ikke å benytte deg av dine rettigheter trenger du ikke registrere deg som 
delegat.  
 
Landsstyret har i LS-sak 79/19 gått inn for at det for gruppe 2, 3 og 5 må fremlegges 
fullmaktsbevis. Dette gjøres gjennom påmeldingen. 
 
Aldersgrense for å stille som delegat/representant er at en fyller 15 år senest det året 
generalforsamlingen holdes.  
 
Frist for å melde seg på med tale- og stemmerett er 15.juni 2023 kl. 12.00. Det vil være 
mulig å melde seg på sommerfest/generalforsamlingen etter denne datoen, men en vil da ikke 
kunne benytte seg av formelle rettigheter under forhandlingene.  
 
Dere gjøres oppmerksom på at ifølge NMS vedtekter (§5) kan ingen region ha mer enn 40% av 
stemmene ved en generalforsamling. Ved eventuell reduksjon (fratakelse av stemmerett) vil 
påmeldingstidspunktet være avgjørende. En egen fullmaktskomité administrere denne regelen 
fortløpende.   
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Forhandlingene 
Under forhandlingene tas det er raskt blikk bakover, gjennom treårsmeldingen, med tanke på å 
sette retning for kursen fremover. I tillegg skal landsstyrets forslag til strategiplan drøftes.  
Det skal velges landsstyreleder, landsstyre, protokollkomité og valgkomité. Det vil under denne 
generalforsamlingen også legges frem forslag til mindre justering av grunnregler og vedtekter.  
Saksdokumentene vil bli sendt til de som trenger det, og vil være tilgjengelige på NMS sine 
nettsider.  
 
”Med glede” 
Programmet for sommerfesten er variert og vil på ulike måter gjenspeile begrepet «Med glede» - 
som er temaet for hele arrangementet. Det vil være eget, spennende program for barn og 
ungdommer. Sammen med gode bidragsytere fra inn- og utland, håper vi at akkurat du vil ta 
imot invitasjonen og således være med å gjøre arrangementet til en stor inspirasjonssamling og 
et høydepunkt for både store og små.   
 
Informasjon 
Brosjyre om sommerfest og generalforsamlingen er allerede tilgjengelig på våre nettsider, der du 
vil kunne lese om de ulike programpostene. Håper du vil finne mye spennende som gjør at du 
ønsker å være med på festen. Misjonstidende vil fremover gi mer informasjon om 
arrangementet. Ellers finnes all nødvendig informasjon på NMS sine nettsider; 
www.nms.no/sommerfest. Nettsidene oppdateres fortløpende.  
 
Spre nyheten! 
Scandic Hell har plass til mange og det hadde vært oppløftende om alle sitteplassene ble tatt i 
bruk. Hver og en utfordres derfor til å «invitere med en venn» (som kanskje aldri har vært på 
NMS sommerfest og generalforsamling før), spre informasjon om arrangementet og få mange 
med!! 
 
Påmelding 
Påmelding til sommerfest/GF skjer på NMS sine nettsider (www.nms.no/sommerfest). Lenken til 
påmeldingen vil bli gjort tilgjengelig 12.desember 2022.  
 
 
Vel møtt til givende dager i Stjørdal! 
 
 
 
 
Vennlig hilsen  
 
 
 
 
 

 

Helge S. Gaard  
Generalsekretær  
 
 
 


