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Til medlemmene i Skjærgårds LIVE 

 
Innkalling til landsmøte 2015 
Herved innkalles til ordinært landsmøte i Skjærgårds LIVE  

 
Fredag 3 juli og lørdag 4 juli 2015 
Risøya v/ Tvedestrand, Skjærgårds M&M Festival 
 
 
Program 
Fredag 3 juli kl 13 – 14.30: Oppmøte utenfor hovedinngangen til folkehøgskolen. 
Behandling av sak 1 – 7 og eventuelle saker.  
Lørdag 4 juli kl 14.00 – 15.30: Oppmøte på LIVE Scene. Behandling av sak 8 om 
Skjærgårds LIVE sin framtid og hører hverandres drømmer og innspill for veien videre! 
 
For øvrig program: se Skjærgårds Music & Mission’s hjemmesider www.sginfo.no 
 
 
Påmelding og pris 
Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å delta på hele festivalen. Informasjon om 
bestilling av billetter til medlemspris finner du på våre hjemmesider: www.sglive.no. 
Den enkelte må selv dekke opphold, festivalpass og reise. 
 
Ønsker du kun å delta på Landsmøtet, ta kontakt med oss så finner vi en løsning: 
post@sglive.no.  
 
Påmelding til Landsmøtet sendes til post@sglive.no. Du kan også melde deg på 
Landsmøtet på standen på LIVE Scene under skjærgårds Music & Mission Festival.  
 
 
Møte-, tale- og stemmerett 
I følge Skjærgårds LIVE’s vedtekter § 4.3.4, har alle medlemmer som har betalt 
medlemskontingent for inneværende år, innen åpningen av Landsmøtet møte-, tale- og 
stemmerett. 
 
 
Til behandling under Landsmøtet foreligger følgende saker: 
Sak 1/2015: Konstituering 
Sak 2/2015: Godkjenning av innkalling 
Sak 3/2015: Godkjenning av saksliste 
Sak 4/2015: Godkjenning av 2-årsrapport 
Sak 5/2015: Informasjon om revidert regnskap for 2013 og 2014 
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Sak 6/2015: Godkjenning av virksomhetsplan for 2015 - 2017 
Sak 7/2015: Valg 
Sak 8/2015: Samtale om Skjærgårds LIVE.  
Vi prater sammen om Skjærgårds LIVE sin fremtid og ønsker DINE drømmer og innspill for 
veien videre! I samtalen tar vi opp spørsmål som: 

- Hvordan ser du for deg at Skjærgårds LIVE fungerer om 5 år? 
- Hva bør Sg LIVE begynne å gjøre/være som vi ikke gjør/er i dag? 
- Hvis du er/var engasjert i ungdomsarbeid lokalt – hva ønsker du deg fra oss 

sentralt i Skjærgårds LIVE? 
Eventuelt 
 
 
Saksdokumenter: 
Utdypende saksliste og andre sakspapirer kan du finne på vår hjemmeside: 
www.sglive.no/landsmote2015 . 
 
Håper vi ser deg der, du er hjertelig velkommen.  
 
 
Oslo, 18. mai 2015 

 

 
Kristin Brandsæter 
Daglig leder 


