Όσλο, 18.2.2021
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Καλούνται τα μέλη της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νορβηγίας «Ευαγγελισμός της
Θεοτόκου» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που λόγω της πανδημίας θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom το Σάββατο, 6 Μαρτίου 2021, στις 2:00 μ.μ..
Ημερήσια διάταξη
1. Έγκριση ημερήσιας διάταξης και εκλογή εφορευτικής επιτροπής,
2. Απολογισμός και έγκριση πεπραγμένων: α) Αναφορά Εφημερίου, β) Αναφορά Νομικώς
Επιβλέπουσας, γ) Αναφορά Εκκλησιαστικού Συμβουλίου,
3. Έγκριση οικονομικού απολογισμού και καθορισμός του ποσού της ετήσιας συνδρομής των
μελών της Κοινότητας,
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το 2020,
5. Έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή για το 2020,
6. Προγραμματισμός δράσεων για το 2021 και οικονομικός προϋπολογισμός για το 2021,
7. Εκλογή νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής με ετήσια θητεία.
Σύμφωνα με το Άρθρο 10, περί απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης, απαιτείται η παρουσία του
51% των τακτικών μελών, που έχουν καταβάλλει την ετήσια συνδρομή τους. Σε περίπτωση μη
απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση μιας ώρας, με τα ίδια
θέματα αυτοδικαίως, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων μελών.
Παρακαλείσθε να έχετε καταβάλει την ετήσια συνδρομή σας το αργότερο μέχρι την 4η Μαρτίου
2021.
Για τη συμμετοχή στην ψηφιακή Συνέλευση, απαιτείται εγγραφή συμμετοχής το αργότερο έως
την 4η Μαρτίου 2021.
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχής στέλνοντας ι-μέιλ στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
osloxo@gmail.com
Στο πεδίο του θέματος γράψτε: Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.
Οι οδηγίες πρόσβασης καθώς και ο σχετικός σύνδεσμος θα σταλούν στους εγγεγραμμένους 24
ώρες πριν την έναρξη της Συνέλευσης, δηλαδή την Παρασκευή 5η Μαρτίου 2021
Με εγκάρδιες ευχές για Καλό Τριώδιο και καλή Σαρακοστή,
Αρχιμανδρίτης Αλέξανδρος Λουκάτος, Πρόεδρος Εκκλ. Συμβουλίου & τα Μέλη αυτού
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oslo 18.2.21
Innkalling til ordinært årsmøte

Medlemmene i Den greske orthodokse menighet «Evangelismos tis Theotokou» innkalles til
årsmøte som vil finne sted lørdag 6. mars 2021, kl. 14.00 digitalt på grunn av pandemien via
platformen zoom.
Dagsorden
1. Godkjenning av dagsorden og valg av 2 årsmøteledere og årsmøtesekretær.
2. Årsberetning:
A. Beretning om kirkens aktiviteter ved menighetspresten.
B. Forstanders beretning.
C. Menighetsrådets beretning. Godkjenning ved årsmøtet.
3.
4.
5.
6.
7.

Regnskap og fastsettelse av kontingent. Godkjenning ved årsmøtet.
Rapport av kontrollkomiteen for 2020.
Rapport av statsautorisert revisor for 2020.
Planlegging for aktiviteter i 2021 og budsjett for 2021.
Valg av ny kontrollkomite for en periode på ett år.

Ifølge § 10 regnes årsmøtet som beslutningsdyktig når 51 % av medlemmene som har betalt
kontingent, er til stede. I tilfelle årsmøtet ikke er beslutningsdyktig, vil det bli gjennomført på
samme sted og med samme saksliste én time senere samme dag og det vil da være
beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte.
Vennligst betal ditt årlige medlemskap innen 4. mars 2021.
For å delta på det digitale årsmøtet, kreves forhåndsregistrering senest 4. mars 2021.
Du kan registrere deg ved å sende en e-post til følgende e-postadresse: osloxo@gmail.com
I emnefeltet kan man skrive: Deltakelse på årsmøtet.
Tilgangsinstruksjonene samt den aktuelle lenken vil bli sendt til de registrerte 24 timer før starten
av årsmøtet, det vil si fredag 5. mars 2021
Vi ønsker medlemmene en velsignet triodion-periode og fastetid.

Arkimandritt Alexandros Loukatos, leder i menighetesrådet og dets medlemmer

