
        Όσλο, 5 Ιουνίου 2020 

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
  

Καλούνται τα μέλη της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νορβηγίας «Ευαγγελισμός της 

Θεοτόκου» στην Ετήσια, εξ αναβολής, Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί 

το Σάββατο, 20 Iουνίου 2020, στις 2:00 μ.μ., στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της 

Θεοτόκου, στη διεύθυνση Thor Olsens gate 9, 0177 Oslo. 
  

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 2019, 
5. Έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή για το 2019, 
6. Προγραμματισμός δράσεων για το 2020 και οικονομικός προϋπολογισμός για το 2020, 
7. Εκλογή νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα έτη 2020 – 2021, 
8. Εκλογή μελών νέου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου για τα έτη 2020 – 2022, επί τη βάσει του 

νέου εν ισχύι Καταστατικού. Σύμφωνα με το Άρθρο 8 του νέου Καταστατικού: «Τα μέλη, για 

να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να 

καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους, που καθορίζεται από την εκάστοτε Γενική 

Συνέλευση».  
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, το αργότερο 

μέχρι τις 20 Ιουνίου 2020, στις 1:45 μ.μ. 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. 
  

H Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εντός του ναού για την αποφυγή συγχρωτισμού και 

σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα για τη πανδημία  

Κατά την είσοδο και την παραμονή στο ναό, δέον όπως τηρείται απόσταση ενός μέτρου 

μεταξύ των παρευρισκομένων. 

Στην είσοδο του ναού θα υπάρχει αντισηπτικό/απολυμαντικό για τους εισερχομένους και 

γάντια μιας χρήσεως. 

 
Με εγκάρδιες ευχές, 
  
Αρχιμανδρίτης Αλέξανδρος Λουκάτος, Πρόεδρος & τα Mέλη του Εκκλησιαστικού 

Συμβουλίου 

 

 

 

 

 
 



Oslo, 5.6.2020 

Innkalling til årsmøte 

 

Medlemmene i Den greske orthodokse menighet «Evangelismos tis Theotokou» innkalles til 

det utsatte årsmøtet som vil finne sted lørdag 20. juni 2020 kl. 14.00 i Maria Bebudelse 

metropolittkirke (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.     Forstanders beretning. 

C.     Menighetsrådets beretning. Godkjenning ved årsmøtet. 

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

4. Rapport av kontrollkomiteen for 2019.  

5. Rapport av statsautorisert revisor for 2019. 

6. Planlegging for aktiviteter i 2020 og budsjett for 2020. 

7. Valg av ny kontrollkomite for perioden 2020 – 2021. 

8. Valg av menighetsrådsmedlemmer basert på de nye vedtektene som gjelder. 

Forutsetninger for valg av nye menighetsrådsmedlemmer ifølge de nye, gjeldende vedtekter: 

«Et medlem må være over 18 år for å ha stemmerett og for å kunne stille til valg, og må ha 

betalt årskontingenten som har blitt fastsatt av årsmøtet. (§ 8.)».  

Ifølge § 10 regnes årsmøtet som beslutningsdyktig når 51 % av medlemmene som har betalt 

kontingent, er til stede. Det vil være mulig å betale kontingent frem til den 20.6.2020, kl. 

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

samme saksliste én time senere samme dag og da vil det være beslutningsdyktig uansett antall 

fremmøtte. 

Årsmøtet vil bli holdt inne i kirkerommet for å unngå trengsel og i samsvar med gjeldende 

tiltak for pandemien. 

Ved inngangen og mens man befinner seg i kirkerommet, bør man observere en avstand på én 

meter mellom de troende. 

Ved inngangen til kirken vil det finnes antiseptisk/desinfiserende middel og engangshansker 

for de som kommer inn.  

Med hjertelig hilsen 

Arkimandritt Alexandros Loukatos, menighetsrådsleder & menighetsrådsmedlemmene 

 

 


