
Πρόσκληση σε Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση  

 

Καλούνται τα μέλη της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νορβηγίας «Ο Ευαγγελισμός 

της Θεοτόκου» σε Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει το Σάββατο 

29 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14.00 στην κοινοτική αίθουσα (Thor Olsens gate 9, 0771 

Oslo). 

 

Ημερήσια διάταξη : 

1. Έγκριση ημερήσιας διάταξης 

2. Παρουσίαση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τροποποίηση του 

καταστατικού.  

Στόχος της Καταστατικής Συνέλευσης είναι ο εκσυγχρονισμός του Καταστατικού 

της Κοινότητας, ώστε να καταστεί πιο λειτουργικό και να συνάδει με τις σημερινές 

ανάγκες τις, αλλά και να προσαρμοστεί με την κείμενη Νορβηγική Νομοθεσία. 

3. Ψηφοφορία 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν τα μέλη που είναι ταμειακώς ενήμερα. Θα 

υπάρχει η δυνατότητα καταβολής της ετήσιας συνδρομής μέχρι και την 29.2.2020, ώρα 

13.45. 

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στον 

ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα στις 8 Μαρτίου 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 14.00 οπότε 

υπάρχει απαρτία με οσουσδήποτε παρόντες.   

Όσλο, 14 Φεβρουαρίου 2020                           

 Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Innkalling til ekstraordinært årsmøte for å behandle forslag på vedtektsendringer 

 

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

innkalles til ekstraordinært årsmøte som vil finne sted lørdag 29. februar 2020 kl. 14.00 i 

menighetssalen (Thor Olsens gate 9, 0771 Oslo). 

 

Dagsorden: 

1. Godkjenning av dagsorden. 

2. Presentasjon av styrets forslag om endring av vedtektene. 

Målet med det ekstraordinære årsmøtet og forslaget om vedtektsendringer er å 

modernisere menighetens vedtekter for å gjøre dem mer funksjonelle og i tråd med 

dagens behov, men også å tilpasse dem til gjeldende norsk lovgivning.  

3. Avstemning 

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 29.2.2020, kl. 13.45. 

 

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

saksliste søndag 8. mars 2020 kl. 14.00 og da vil det være beslutningsdyktig uansett antall 

fremmøtte. 

 

Oslo, 14. februar 2020                              

Styret 

 


