
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  

 

Καλούνται τα μέλη της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νορβηγίας «Ο Ευαγγελισμός 

της Θεοτόκου» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει το Σάββατο 9 

Μαρτίου 2019 και ώρα 14.00 στην κοινοτική αίθουσα (Thor Olsens gate 9, 0771 Oslo). 

 

Ημερήσια διάταξη : 

1. ΄Εγκριση ημερήσιας διάταξης και εκλογή εφορευτικής επιτροπής 

2. Απολογισμός πεπραγμένων:  

Α. Εκκλησιαστικά θέματα: αναφορά εφημερίου 

Β. Αναφορά νομικώς επιβλέπουσας  

Γ. Απολογισμός πεπραγμένων: αναφορά διοικητικού συμβουλίου. Έγκριση από 

τη Γενική Συνέλευση. 

3. Οικονομικός απολογισμός και καθορισμός του ποσού της ετήσιας συνδρομής των 

μελών της Κοινότητας. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση 

4. ΄Εκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το 2018. Έκθεση ορκωτού λογιστή. 

5. Προγραμματισμός δράσεων για το 2019 και οικονομικός προϋπολογισμός για το 

2019. 

6. Εκλογή νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

 

  

Για την απαρτία της  Γεν. Συνέλευσης απαιτείται σύμφωνα με το καταστατικό η παρουσία 

του 51% των μελών που είναι ταμειακώς ενήμεροι. Θα υπάρχει η δυνατότητα είσπραξης της 

ετήσιας συνδρομής μέχρι και την 9.3.2019, ώρα 13.45. 

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γεν. Συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο με τα ίδια 

θέματα στις 16 Μαρτίου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 οπότε υπάρχει απαρτία με 

οσουσδήποτε παρόντες. 

 

Όσλο, 23 Φεβρουαρίου 2019                              

 Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

 

 

    



Innkalling til årsmøte 
 

Medlemmene i Den greske orthodokse menighet i Norge «Evangelismos tis Theotokou» 

innkalles til årsmøte som vil finne sted lørdag 9. mars 2019 kl. 14.00 i menighetssalen 

(Thor Olsens gate 9, 0771 Oslo). 

 

Dagsorden: 

1. Godkjenning av dagsorden og valg av 2 årsmøteledere og årsmøtesekretær. 

2. Årsberetning:  

A. Beretning om kirkens aktiviteter ved Menighetspresten. 

B. Forstanderens beretning. 

C. Styrets beretning. Godkjenning ved årsmøtet. 

3. Regnskap og fastsettelse av kontingent. Godkjenning ved årsmøtet. 

4. Rapport av kontrollkomiteen for 2018. Rapport av statsautorisert revisor for 2018 

5. Planlegging for aktiviteter i 2019 og budsjett for 2019. 

6. Valg av ny kontrollkomite 

  

Årsmøtet regnes som beslutningsdyktig når 51 % av medlemmene som har betalt kontingent, 

er til stede. Det vil være mulig å betale kontingent frem til den 9.3.2019, kl. 13.45. 

 

I tilfelle årsmøtet ikke er beslutningsdyktig, vil den bli innkalt på samme sted og med samme 

saksliste lørdag 16. mars 2019 kl. 14.00 og da vil den være beslutningsdyktig uansett antall 

fremmøtte. 

 

Oslo, 23. februar 2019                              

Styret 

 


