
Referat fra Årsmøtet for Hedalen Misjonsforening  

Hedalen Bedehus 4 mai 2022 

Harald Liodden ledet møtet der første del var vanlig misjonsmøte med salmesang, innledning  og 
andakt ved Vigdis Merethe Rønning som var gjestepredikant for første gang i Hedalen. 


Ti medlemmer deltok på selve årsmøtet.


Ragnhild  Lian Eriksen leste sekretærens årsmelding som ble godkjent med et par små rettelser.

Oddny Lund la fram kassererens regnskapsrapport Godkjent av revisor og av årsmøtet.

Herman Sukke la frem kassererens regnskapsrapport for bedehusregnskapet. Godkjent av revisor 
og årsmøtet.


Valg av styre for misjonsforeningen: 


Valgkomiteen ved Gunvor Heiene og Marit Helene Grøv hadde gjort en god jobb og deres forslag 
ble godtatt uten unntak.


Leder:                       	 Harald Liodden                   	 Gjenvelges                 	Årlig valg

Kasserer:                  	 Oddny Lund                        	 Gjenvelges for to år   	til 2024

Styremedlem:          	 Gerd Sukke                         	 Velges for to år.          	til 2024

   

Varamedlemmer:      	 Mari Goplerud Rygg og Gunvor Heiene.              	 Årlig valg.


Nestleder:                 	 Kirsten Heimestøl               	 Valgt i 2021.               	til 2023

Sekretær:                  	Ragnhild Lian Eriksen.        	 Valgt i 2021.               	til 2023


Revisor:                    	 Ola Einar Grøv                    	 Gjenvelges.            	 Årlig Valg


Valgkomite:               	Gunvor Heiene.                   	 Gjenvelges.           	 Årlig valg

                                  	Marit Helene Grøv     		 Gjenvelges             	 Årlig valg


Valg av styre for Hedalen bedehus: 

Kjellaug Kjensrud        Gjenvelges for to år til 2024

Herman Sukke            Valgt i 2021 for to år til 2023

Kjell Eriksen.               Valgt i 2021 for to år til 2023


Bedehusstyret konstituerer seg selv.


Eventuelt: 

Årsmøtet vedtar at kontingenten fortsatt skal være kr 100 og at foreningen skriver en liten melding 
på hedalen.no om at vi har plass til flere medlemmer og ønsker nye velkommen.


Herman Sukke foreslår å ha møter i hjemmene på vinterstid, primært pga høye fyringsutgifter på 
bedehuset, men også fordi det er hyggelig å ha husmøter. Dette tas opp på neste styremøte.


Årsmøtet godkjenner at formann og kasserer signerer for foreningen med henvisning til paragraf 9 
i vedtektene.


Herman opplyser om at bedehuset skal leies bort til barnedåpselskap 15. mai.


Ragnhild Lian Eriksen

Sekretær

http://hedalen.no

