
Skjærgårds LIVE  

Saksliste Skjærgårds LIVE Landsmøte 2019  

Tid: Lørdag 6. juli 2017 kl. 13:00 – 14:30 
Sted: Skjærgårds Music and Mission Festival, Risøya, Tvedestrand Innkalt: Alle 
betalte medlemmer av Sg LIVE  

Til behandling under Landsmøtet foreligger følgende saker:  

Sak 1/2019: Konstituering  

Landsstyret innstiller: Erik Wessman til møtedirigent 
Landsstyret innstiller: Kristin Brandsæter Torgersen til referent 
Landsstyret innstiller: Maren Aasulvsen og Malene Austad til tellekorps 
Landsstyret innstiller: Andreas Vestvik og Nora Wahlquist til å skrive under 
protokollen  

Forslag til vedtak:  
Landsmøtet valgte: Erik Wessman til møtedirigent  
Landsmøtet valgte: Kristin Brandsæter Torgersen til referent 
Landsmøtet valgte: Maren Aasulvsen og Malene Austad til tellekorps 
Landsmøtet valgte: Andreas Vestvik og Nora Wahlquist til å skrive under 
protokollen  

Sak 2/2019: Godkjenning av innkalling  

Innkallingen til Landsmøte er offentliggjort på våre hjemmesider og Facebook-side. 
Innkalling er også sendt pr. post og i nyhetsmail til alle medlemmer i 
organisasjonen.  

Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjente innkallingen  

Sak 3/2019: Godkjenning av saksliste  

Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner sakslisten. 

Sak 4/2019: Godkjenning av årsmelding for 2018  

Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner årsmelding for 2018. 

Sak 5/2019: Informasjon om regnskap for 2018 

Forslag til vedtak: Landsmøtet har sett og fått informasjon om revidert regnskap 
for 2018. 

Sak 6/2019: Godkjenning av virksomhetsplan for 2019 – 2021  

Forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar forelagt virksomhetsplan for 2019 - 2021  



Sak 7/2019: Valg  

Landsmøtet må velge nytt landsstyre, styreleder og valgkomité for perioden 2019 – 
2021. Styret består av leder, tre øvrige valgte representanter og én representant 
utpekt av Stiftelsen Skjærgårdsgospel. Maren Andrea Aasulvsen er for 2019 utpekt 
av Stiftelsen Skjærgårdsgospel. 
 
Valgkomiteen innstiller følgende kandidat til styreleder:  

Erik Wessman 
Valgkomiteen innstiller følgende kandidater til styremedlemmer:  

Malene Straume Austad 
Bård Kristian Kylland  
Nora Sofie Monge Wahlquist 

Valgkomiteen innstiller følgende kandidater til vara:  
Andreas Vestvik 
Elna Øhlund 

Valgkomiteen innstiller følgende kandidater til valgkomite:  
Landsstyret  

 
Forslag til vedtak:  
Landsstyret blir valgt som valgkomité for landsmøtet 2021.  
Erik Wessman ble valgt som styreleder. 
Malene Straume Austad, Bård Kristian Kylland og Nora Sofie Monge Wahlquist ble 
valgt til styremedlemmer. 
Andreas Vestvik og Elna Øhlund ble valgt til varamedlemmer.  

Sak 8/2019: Samtale om Skjærgårds LIVE  

Denne saken skal være en utveksling av ideer der både lokallagene og Sg LIVE 
sentralt forteller om erfaringer fra ideer og prosjekter man har jobbet med eller 
planlegger å gjennomføre. Samtidig får Landsmøtet mulighet til å gi innspill til 
landsstyrets og stabens videre drift. Landsmøtets deltakere bes forberede seg på 
følgende spørsmål: 

- Hva driver dere med i lokallaget deres, hva ønsker dere å gjøre, hvordan kan 
vi hjelpe sentralt?  

- Hvilke ideer og arrangementer ønsker dere at Sg LIVE sentralt skal jobbe 
med? (turneer, konsept, artister, hva ønsker dere at vi arrangerer?) 

- Festival for alle – hvordan kan dette brukes hos lokallagene? 
(Festival for alle er Sg LIVE sitt tiltak for å gi økonomisk støtte til at barn og 
unge som ellers ikke ville hatt mulighet kan få delta på våre festivaler og 
leirer) 

Forslag til vedtak: Landsstyret tar med seg innspillene inn i det videre arbeidet. 

Kristiansand, 16. mai 2019 

Kristin Brandsæter Torgersen 

Daglig leder  


