Militært Kristent Fellesskap

Invitasjon til digital årskonferanse
24. april 2021
Kjære venner!
Vi inviterer til digital årskonferanse i MKF – i år
samles vi kort via dataskjermen på Microsoft
Teams plattformen eller din nettleser. Dette blir
en mulighet for å få en oppmuntring og treffe
andre tilknyttet vårt fellesskap digitalt!
Etter restriksjoner det siste året har vi ikke kunne
samles. Det er likevel viktig å fortsette å styrke
troen og bli kjent med andre som deler troen –
og dermed bygge hverandre opp. Selv om vi
foretrekker å gjøre dette fysisk, ser vi frem til en
forkortet samling digitalt på tvers av
forsvarsgrener og generasjoner.
Det blir årsmøteforhandlinger, bibeltime og
praktisk undervisning fra generalmajor
Løvbukten, president i MKF, samt noe sang og
digitalt ”kirkekaffe” etter på. På årsmøteforhandlingene blir det mulighet til å lære mer
om hva MKF gjør og bidra med dine tanker om
hvor vi bør gå videre.

Program 24. april:
Første økt - Årsmøteforhandlinger
1050 Oppkobling på Teams
1100 Åpning og velkomst
1110 Årsmøteforhandlinger
1140 Valg
1150 Pause
Andre økt – Undervisning og lovsang
1200 Åpning og velkomst
1205 Lovsang
1210 Undervisning
1250 Lovsang
1255 Bønn
Tredje økt – Digitalt ”kirkekaffe”
1300 Fordeling i mindre grupper (grupperom)
1330 Slutt på offisielt program

Alle medlemmer og interesserte, både i og utenfor
daglig tjeneste inviteres. Åpent for vernepliktige
mannskaper, matroser/grenaderer, befal, offiserer,
sivilt ansatte og andre. Et oversiktsprogram ser du
til høyre. Agenda for selve årsmøteforhandlingene
følger også vedlagt. Årsmelding og mer
informasjon sendes de påmeldte før konferansen.
Vi ønsker deg vel møtt til digitalt
årskonferansen!
Vennlig hilsen

Petter H Nesse
på vegne av styret
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Årsmøte i Militært Kristent Fellesskap
24. april 2021
Agenda for årsmøteforhandlingene følger årsmøteinnkalling i henhold til vedtektene

Agenda årsmøteforhandlingene

•

Åpning

•

Godkjenning av agenda og innkalling

•

Valg av ordstyrer

•

Valg av referenter

•

Årsmelding 2020

•

Revidert regnskap med revisors kommentarer

•

Forslag til endring av statutter

•

Kontingent og budsjett

•

Valg:

•

o

Styremedlemmer

o

Valgkomite

o

Revisorer

Retningslinjer for virksomheten i neste periode

