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Protokoll fra den 34. generalforsamling 

Syvendedags Adventistkirken 

Nordnorsk distrikt 

Elektronisk avstemning personvalg i mai og juni 2020 

 

DELEGERTE 

NNDs vedtekter har følgende retningslinjer vedrørende delegerte til generalforsamlingen: 

§ 9 - DELEGERTE 

1. Hver menighet har rett til én delegert for menigheten og ytterligere én delegert for hver ti 

eller del av ti medlemmer basert på medlemstallet pr. 31. desember foregående år. Delegerte 

skal være medlemmer av den menigheten de representerer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegater i kraft av tillitsverv er angitt i delegatlisten. 

 

Bodø: 

Osei Amankwaah, Daniel Fonn Aluwini, Kahindo Kanyana, Berhard Osei-Fofie  

Hammerfest: 

Per-Helge Enochsen, Turid Lien, Gina Lima  

Harstad: 

Astrid Andreassen, Nareerah Awong, Irene Nininahazwe, Evelyne Niyonzima, Roger Olsen, Amy Tar-

Noe, Due Due Tar-Noe  

Indre Senja:  

Gerd Hugstmyr: 

Lofoten: 

Torid Finstad, Isabella Hansen, Raymond Hansen, Muhoza Kajila, Musabyimana Kajila  

Menighet Medlemmer per 31.12.2019 Antall delegerte 

Alta 20 3 + 1 = 4 

Bodø 20 3 + 1 = 4 

Bø 36 4 + 1 = 5 

Distriktsmgh. NND 3 1 + 1 = 2 

Hammerfest 11 2 + 1 = 3 

Harstad 80 8 + 1 = 9 

Indre Senja 22 3 + 1 = 4 

Kirkenes 10 1 + 1 = 2 

Lofoten 33 4 + 1 = 5 

Melbu 17 2 + 1 = 3 

Sortland 21 4 

Steigen 13 3 

Tromsø 162 18 

Vadsø 22 4  
476 70 
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Melbu: 

Odd Hagen, Terry Gabinete Hagen  

Sortland: 

Randi Jensen, Rauno Kaasik, Anne-Lise Krey, Aurika Sedogubova  

Tromsø: 

Brith Christensen, Anneli Hansen, Gabriella Hansen, Stefan Kusterle, Linda Moltzau, Petter Moltzau, 

Birgitte Nielsen, Benn-Harry Nordgård, Nina Ryeng, Arild Schneider, Marianne Schneider, Vegar Vikan  

 

Delegerte iht § 9.2.a): 

Distriktsstyret: 

Liv-Kristin Akdemir (Alta), Tom Angelsen (Tromsø), Kenneth Bergland (Sortland), Saw Brown 

(Harstad), Rune Egren (Melbu), Liv Fønnebø (Tromsø), Willy Hugstmyr (Indre Senja), Hilde 

Thorkildsen Huru (Vadsø) 

 

Delegerte iht § 9.2.d): 

Predikanter: 

Reidar Olsen (Harstad) 

 

Delegerte iht § 9.2.e): 

Valgnemnda: 

Ann Oshaug Christiansen (Kirkenes), Adelinn Fønnebø (Tromsø), Torbjørn Halvorsen (Lofoten), Svein 

Hansen (Tromsø), Marius Jensen (Tromsø), Victor Marley (DNU), Linda Ness (Lofoten), Bjørn-Yngvar 

Nordvåg (Tromsø), Evelyn Robertsen (Bø), Sandy Shine (Harstad), Gunn Svendsen (Tromsø) 

Vedtektsnemnda: 

Synne Chadwick (Tromsø), Finn F. Eckhoff (DNU), Vinjar Fønnebø (Tromsø), Rune Knutsen (Tromsø), 

Miriam Vikan (Tromsø) 

 

UTSETTELSE AV NNDS GENERALFORSAMLING OG ELEKTRONISK GJENNOMFØRING AV PERSONVALG 

Styret i Syvendedags Adventistkirken – Nordnorsk distrikt (SDA-NND) vedtok den 06.04.2020: 

Med bakgrunn i at norske myndigheter viderefører nåværende strenge restriksjoner knyttet 

til Koronakrisen til midten av april, vedtar NND-styret følgende om NNDs generalforsamling 

i 2020: 

• Generalforsamlingen utsettes: Generalforsamlingen i NND, innkalt til 22-24 

mai 2020, utsettes til 4-6. september 2020 eller senere om nødvendig, med 

mulig unntak for enkeltsaker.  

• Gjennomføring av personvalg: Alle delegerte kontaktes med spørsmål om de 

kan støtte at forslag til personvalg av ledere, nemnder og styret som 

valgnemnden i NND har ferdigbehandlet i tråd med gjeldende retningslinjer, 

gjennomføres ved en anonym elektronisk avstemning som gjøres tilgjengelig 

for alle delegerte, i en nærmere vedtatt periode i mai/juni. 2/3 flertall settes 

som betingelse for at dette kan gjennomføres. 

• Tiltredelsesdato 1. august: Dersom det gjennomføres elektronisk avstemning 

av personvalg, vil det også stemmes over forslag om at tiltredelsesdato for 
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leder og styret blir 1. august 2020, slik at arbeidet til ny ledelse ikke forsinkes 

eller ansvarslinjer blir utydelige. Den foreslåtte vedtektsnemnden vil tre i 

funksjon etter at generalforsamlingen er avholdt, selv om dette først skjer i 

2021.  

• Det forutsettes at generalforsamlingen uansett når den blir gjennomført, 

tar høyde for utsettelsen ved at det er avgående/evt. gjenvalgt leder og det 

gamle styre som rapporterer og er sentrale i gjennomføringen av 

generalforsamlingene, selv om evt. ny leder og nytt styre har tiltrådt.  

• Generalforsamlinger i september eller senere om nødvendig: 

Generalforsamlingen utsettes til 4-6. september 2020 (eller om nødvendig 

senere),  

• Avgående/evt. gjenvalgt leder og styremedlemmer delegert: Det anbefales 

at avgående/evt. gjenvalgt leder og styremedlemmer er til stede ved 

generalforsamlingen som delegerte. Det nye styret bes velge avgående 

personer inn som delegerte som suppleanter for avbud. Alternativt at 

generalforsamlingen spesifikt stemmer over at fratrådte medlemmer av 

styrene skal regnes som delegerte ved generalforsamlingen. (Vil kreve 2/3 

flertall). Dette punktet er avhengig av at personvalg er gjennomført I henhold 

til kulepunkt 2. 

• Behandling av andre saker elektronisk: For å gi plass for de store sakene 

som skal behandles i 2020 generalforsamlingen, må styret vurdere om det er 

andre mer rutinemessige og ukontroversielle saker som med fordel kan 

behandles elektronisk nå før sommeren, i likhet med gjennomføringen av 

personvalgene. 2/3 flertall settes som betingelse for at dette kan 

gjennomføres. 

 

 

VALGOBSERVATØRUTVALG 

 

SDA-DNUs styre opprettet et valgobservatørutvalg 13.05.2020 og valgte to representanter, deriblant 

lederen, til utvalget. De tre distriktene ble bedt om å utpeke en  representant hver.  

SDA-NNDs styre vedtok den 18.05.2020: 

NNDs styre støtter at det opprettes en gruppe på fem personer, med to personer, 

inkl leder, utpekt av DNUs styre, og de tre resterende utpekt av distriktene, som 

valgobservatører ved de elektroniske valgene som skal gjennomføres i distriktene 

og DNU før sommeren. NNDs styre velger Anne-Siri Gustafsson til å representere 

NND. 

Vedtatt. To blanke stemmer. 

Valgobservatørutvalget ble gitt mandat til å sjekke at gjennomføringen av personvalgene i distriktene 

og unionen i 2020 gjennomføres på en ryddig og god måte som gir alle delegerte muligheten til å avgi 

sin stemme på en anonym måte. 

 

Valgobservatørutvalgets retningslinjer, gitt av DNUs styre var: 

Utvalget  

• undersøker relevante forhold ved planlegging og gjennomføring av personvalgene.  

• gis anledning til å gjennomføre intervjuer med delegater, personer i Utvidet ADMIN, 

styremedlemmer og evt. andre personer som har informasjon eller innsikt av betydning 

for vurdering av den foreslåtte elektroniske gjennomføringen av valget.  

• får anledning til å sette seg inn i de hjelpemidler som benyttes.  
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• gis innsyn i relevante dokumenter med tilknytning til planlegging og gjennomføring av den 

elektroniske avstemningen. 

• gis anledning til å være representert ved opptelling og kontroll av stemmene dersom 

utvalget vurder at det er hensiktsmessig. 

• leverer en skriftlig rapport til hver generalforsamling som oppsummerer resultatet av den 

undersøkelsen som er gjennomført. 

 

Valgobservatørutvalget besto av: 

• Atle Fonn Aluwini, leder 

• Morten Fjelmberg, sekretær 

• Anett Andersen, Vestnorsk distrikt 

• Anne-Siri Gustafsson, NND 

• Linnea Helgesen, Østnorsk distrikt 

 

 

Rapporten fra valgobservatørutvalget vedr. det elektroniske valget i SDA-DNU, følger som vedlegg 

til denne protokollen. 

 

 

1/20 PERSONVALG - ELEKTRONISK AVSTEMNING 

SDA-NND-styret vedtok den 06.04.2020 vedrørende muligheten for å gjennomføre personvalg 

elektronisk: 

Gjennomføring av personvalg: Alle delegerte kontaktes med spørsmål om de kan støtte at 

forslag til personvalg av ledere, nemnder og styret som valgnemnden i NND har 

ferdigbehandlet i tråd med gjeldende retningslinjer, gjennomføres ved en anonym elektronisk 

avstemning som gjøres tilgjengelig for alle delegerte, i en nærmere vedtatt periode i mai/juni. 

2/3 flertall settes som betingelse for at dette kan gjennomføres. 

 

Første trinn i den elektroniske avstemningen: 

SDA-DNUs styre vedtok den 18.05.2020 følgende oppsett av informasjonen som skulle sendes ut til 

de delegerte i første runde av den elektroniske avstemningen. Hensikten med første runde var å få 

avklart om det kunne gjennomføres en elektronisk avstemning over forslagene til personer som var 

foreslått i den ordinært gjennomførte prosessen i valgnemnda. 

 

VIKTIG INFORMASJON – VENNLIGST LES HELE EPOSTEN 

Spørsmål om gjennomføring av elektronisk avstemning ved personvalg i NND 

Til alle delegerte til NNDs generalforsamling 

Koronakrisen og utsettelse av generalforsamlingen 

Grunnet koronakrisen og retningslinjene fra regjeringen og helsemyndighetene, med begrensning 

på antall personer som kan møtes, har det så langt ikke vært mulig å planlegge for gjennomføring 

av den annonserte generalforsamlingen i tidsrommet 22-24. mai. NND-styret har derfor vedtatt at 
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generalforsamlingen utsettes til 4-6. september 2020 eller senere. Per i dag er det usikkert om 

generalforsamlingen kan avholdes i 2020 i det hele tatt.  

NNDs vedtekter 

DNUs vedtekter inneholder ingen retningslinjer om hva som kan gjøres når det ikke er mulig å 

gjennomføre en regulær generalforsamling. I vedtektene finner vi kun det generelle kravet at 

«Generalforsamling holdes ordinært hvert 5. år til den tid og på det sted i distriktet styret 

bestemmer» (§ 7.2). Vedtektene sier heller ingenting om at styret har beslutningsmyndighet til å 

forlenge sin egen valgperiode. 

Elektronisk generalforsamling? 

NNDs styre har drøftet om NNDs generalforsamling kan gjennomføres elektronisk. Det norske 

lovverket (Aksjeloven) åpner opp for at generalforsamlinger kan gjennomføres i elektronisk form. 

Styret mener at det ikke vil være hensiktsmessig å gjennomføre generalforsamlingen i sin helhet 

uten fysisk oppmøte. 

Valgnemnda har fullført sin oppgave 

Samtidig er prosessen med forslag til valg av distriktsleder, styre og NNDs representant i DNUs 

styre fullført slik NNDss vedtekter krever. Forslaget er publisert (adventist.no), og det er fortsatt 

mulig å kontakte Victor Marley som har ledet valgnemnda i NND. [i] Videre skal det ifølge 

Adventistkirkens prosedyreregler ikke være noe drøftelse i plenum rundt personvalg. Det gjenstår 

dermed kun å stemme over forslagene. 

Styret mener derfor at personvalg kan gjennomføres elektronisk, dersom det oppnås 2/3-flertall 

av avgitte stemmer blant delegatene for gjennomføring av elektronisk avstemning. 

Elektronisk programvare for anonym stemmegivning 

Adventistkirken i Norge har gått til anskaffelse av elektronisk programvare hvor en slik 

avstemning kan gjennomføres anonymt på nettet. Om noen av delegatene ikke har mulighet til å 

avgi stemme elektronisk, vil det være en alternativ måte å avgi stemme der anonymiteten 

ivaretas.  

Ved å gjennomføre personvalgene elektronisk vil det ivareta vedtektenes krav om lengde for 

inneværende valgperiode samt gi distriktsleder og styre et tydelig mandat til å lede 

Adventistkirken NNDs evangelistiske arbeid inn i en ny femårs-periode. Ny valgperiode vil 

begynne den 1. august 2020. 

Resten av generalforsamlingen vil gjennomføres ved fysisk oppmøte 4-6. september 2020, eller 

senere. 
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Alle delegerte må svare 

• Vi trenger tilbakemelding fra alle delegerte.  

• Vi ønsker at du bruker linken under til å besvare spørsmålene som kommer opp. 

• Dersom du ikke får til å bruke linken, finn ut om det er noen som kan hjelpe deg til å få det 

til. 

• Lykkes du ikke med å besvare spørsmålet ved å bruke linken, ber vi deg om å besvare 

følgende spørsmål ved å svare på denne e-posten: 

o Støtter du at avstemningen over personforslagene fra NNDs valgnemnd som er 

kunngjort i Adventnytt 04 2020 og på adventist.no , kan gjennomføres ved en 

elektronisk anonym avstemning, eller ved en anonym avstemning på en alternativ 

måte for de som ikke kan bruke linken? - JA / NEI 

o Jeg kan bekrefte at jeg ikke har lykkes med å bruke linken under, og at mitt svar 

dermed kun kommer ved dette svaret på e-post: - JA / NEI 

Du avgir din stemme elektronisk ved å klikke deg inn på følgende link: 

Klikk her for å delta 

 

Avstemningen er åpen fra du mottar denne eposten og til kl. 23.59, den 31.05.2020. 

Til de av dere som er delegert både til DNUs generalforsamling og NNDs generalforsamling, så 

er det viktig at du avgir din stemme som delegert til begge generalforsamlingene. 

DNU har i samarbeid med NND og de andre distriktene utpekt en gruppe med fem personer til å 

være valgobservatører som skal følge med på at valget foregår på en ryddig måte. Noen 

delegater kan bli kontaktet på telefon eller e-post av valgobservatørene. 

Ny link sendes ut for elektronisk avstemning av personvalg 

Dersom det oppnås 2/3-flertall av de avgitte stemmene for gjennomføring av elektronisk 

avstemning av personvalg, vil du få tilsendt en tilsvarende link når avstemningen skal 

gjennomføres.  

Noe du lurer på? 

Ta kontakt med undertegnede om det er behov for utfyllende informasjon. 

(tom.angelsen@adventist.no , 465 41 322) 

  

Med vennlig hilsen 
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Tom Angelsen 

Distriktsleder 

 
[i] Ved behov for en samtale med Victor Marley, skriv en epost til victor.marley@adventist.no eller 
ring 920 26 023. 
 

 

 

RESULTAT AV FØRSTE RUNDE AV DEN ELEKTRONISKE AVSTEMNINGEN 

 

Gjennomført i perioden 19. – 31. mai 2020 

 

Enhet 

Antall 

svar 

Antall 

delegater  

Svar-

prosent 

% ja-svar 

mottatt 

% nei-svar 

mottatt 

% blanke av 

mottatte svar 

% som ikke 

svarte 

NND 55 63 87,4 96,4 3,6 0,0 12,6 

 

Protokollering av vedtak: 

Elektronisk gjennomføring av personvalgene i SDA-NND godkjennes med følgende bakgrunn: 
• Koronapandemien og retningslinjene fra regjeringen og helsemyndighetene, med 

begrensning på antall personer som kan møtes 

• NND-styrets vedtak om å utsette generalforsamlingen til 24. – 27. september eller senere 

• Vedtektenes krav om lengde for inneværende valgperiode 

• NNDs valgnemnd har i tråd med vedtektene, lagt fram personforslag på distriktsleder, 
styremedlemmer for en ny femårsperiode, NNDs representant i DNUs styre og stående 
valgnemnd. 

• Personforslagene er kunngjort i Adventnytt 04 2020 og på adventist.no 

• Foreslått distriktsleder og styre har behov for et tydelig mandat til å lede SDA-NNDs arbeid 
inn i en ny femårs-periode  

• Forutsatt gyldig flertall for foreslåtte personer, videreføres gjeldende praksis av at ny 
valgperiode begynner den 1. august i valgår og at tiltredelse dermed blir 1. august 2020 

• Anonym avstemning kan gjennomføres med mulighet for å tilby en alternativ 
framgangsmåte for de som ikke kan gjennomføre avstemningen elektronisk 

 

 

ELEKTRONISK VALG – FORSLAG VALGNEMND 

Victor Marley, leder for Den norske union, var, i tråd med vedtektene, leder for NNDs 

valgnemnd. Resultatet av valgnemndas arbeid er kunngjort i Adventnytt 04 2020 og på 

adventist.no. Det elektroniske valget ble gjennomført i perioden 3. – 15. juni 2020. 

Stemmetallene inkluderer også blanke stemmer, men i følge vedtektene telles disse ikke (§ 

14.2). 

 

2/20 RAPPORT FRA VALGNEMNDA – VALG DISTRIKTSLEDER 

DISTRIKTSLEDER (Jfr. § 13.4.a).kulepunkt 1) 

  Tom Angelsen 
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Vedtak: I tråd med § 13.4.a).kulepunkt 1 velges Tom Angelsen som distriktsleder 

for Nordnorsk distrikt for perioden 2020 - 2025, etter forslag fra valgnemnda 

Resultat av elektronisk avstemning:  

   Ja: 47. Nei: 7. Blank: 2 

 

3/20 RAPPORT FRA VALGNEMNDA - STYREMEDLEMMER 

STYREMEDLEMMER (Jfr. § 13.4.a).kulepunkt 1 OG § 15 ) 

Distriktsleder (leder) 

Ann Oshaug Christiansen 

Hilde Huru 

Liv Fønnebø 

Anne-Lise Krey  

Sandy Shine 

Torbjørn Halvorsen 

Bernard Osei-Fofie 

Kenneth Bergland 

 

Varastyremedlemmer: 

Vara 1: Stefan Kusterle  

Vara 2: Anne Siri Gustafsson 

Vara 3: Anne-Lise Robertsen 

Vedtak: I tråd med § . § 13.4.a).kulepunkt 1 og  § 15 velges følgende personer som 

medlemmer av distriktsstyret for perioden 2020 - 2025, etter forslag fra 

valgnemnda: 

Distriktsleder (leder) 

Kenneth Bergland 

Liv Fønnebø  

Torbjørn Halvorsen  

Hilde Huru 

Anne-Lise Krey 

Stefan Kusterle 

Bernard Osei-Fofie 

Sandy Shine 

 

Varastyremedlemmer: 
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Vara 1: Anne Siri Gustafsson 

Vara 2: Anne-Lise Robertsen  

Vara 3: Ralph Kleiven 

 

Resultat av elektronisk avstemning:  

Distriktsleder (leder) 

Kenneth Bergland (Ja: 52. Nei: 3. Blank: 1) 

Liv Fønnebø (Ja: 49. Nei: 5. Blank: 2) 

Torbjørn Halvorsen (Ja: 53. Nei: 0. Blank: 3) 

Hilde Huru (Ja: 49. Nei: 4. Blank: 3) 

Anne-Lise Krey (Ja: 50. Nei: 4. Blank: 2) 

Stefan Kusterle (Ja: 50. Nei: 5. Blank: 1) 

Bernard Osei-Fofie (Ja: 47. Nei: 2. Blank: 7) 

Sandy Shine (Ja: 48. Nei: 3. Blank: 5) 

 

Varastyremedlemmer: 

Vara 1: Anne Siri Gustafsson (Ja: 53. Nei: 3. Blank: 0) 

Vara 2: Anne-Lise Robertsen (Ja: 55. Nei: 0. Blank: 1) 

Vara 3: Ralph Kleiven (Ja: 51. Nei: 2. Blank: 3) 

 

4/20 RAPPORT FRA VALGNEMNDA – DISTRIKTETS REPRESENTANT I 

UNIONSSTYRET 

DISTRIKTETS REPRESENTANT I UNIONSSTYRET (Jfr. § 13.4.a).kulepunkt 2) 

  Anne-Lise Krey 

 

Resultat av elektronisk avstemning:  

   Ja: 47. Nei: 8. Blank: 1 

 

Vedtak: I tråd med § . § 13.4.a).kulepunkt 2 velges Anne-Lise Krey som distriktets 

representant i Unionsstyret for perioden 2020 - 2025, etter forslag fra 

valgnemnda. 

 

5/20 RAPPORT FRA VALGNEMNDA – VEDTEKTSNEMND 

VEDTEKTSNEMND (Jfr. § 13.4.a).kulepunkt 3) 

Stefan Kusterle 
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Vinjar Fønnebø 

Bjørn Yngvar Nordgård 

Miriam Vikan 

Vedtak: I tråd med § . § 13.4.a).kulepunkt 3 følgende personer som medlemmer av 

vedtektsnemnda for perioden 2020 - 2025, etter forslag fra valgnemnda: 

Stefan Kusterle 

Vinjar Fønnebø 

Bjørn Yngvar Nordgård 

Miriam Vikan 

 

Resultat av elektronisk avstemning:  

Stefan Kusterle (Ja: 50. Nei: 3. Blank: 3) 

Vinjar Fønnebø (Ja: 49. Nei 3. Blank: 4) 

Bjørn Yngvar Nordgård (Ja: 53. Nei: 2. Blank: 1) 

Miriam Vikan (Ja: 53. Nei: 2. Blank 2) 

 

 

Tom Angelsen     Liv Fønnebø     

 

 

Atle F. Aluwini     Anne-Siri Gustafsson 

Leder valgobservatørutvalg   Medlem valgobservatørutvalg 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Liv Oddny Fønnebø
Annen representant
Serienummer: 9578-5993-4-4205809
IP: 88.88.xxx.xxx
2020-10-22 19:17:58Z

Tom Klaus Angelsen
Møteleder
På vegne av: Leder SDA-NND
Serienummer: 9578-5999-4-960884
IP: 195.139.xxx.xxx
2020-10-23 03:43:50Z

Atle Fonn Aluwini
Annen representant
På vegne av: Leder valgobservatørutvalg
Serienummer: 9578-5990-4-2088971
IP: 84.234.xxx.xxx
2020-10-25 11:55:56Z

Anne-Siri Gustafsson
Annen representant
På vegne av: Medlem valgobservatørutvalg
Serienummer: 9578-5997-4-2145057
IP: 77.18.xxx.xxx
2020-11-05 15:14:40Z
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2020 NND genfors protokoll
            EDP8K-ESS1P-TVTD8-MUEAU-FXKIS-TGSWY
            SHA-256
            91996720856732cd8f996052c8c59b05033ba8d8a9f277800cb8ae42b6e8a009
            
                                    
                                                                            annen representant
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            


2020 NND genfors protokoll
            EDP8K-ESS1P-TVTD8-MUEAU-FXKIS-TGSWY
            SHA-256
            91996720856732cd8f996052c8c59b05033ba8d8a9f277800cb8ae42b6e8a009
            
                                    
                                                    Leder SDA-NND
                                                                            møteleder
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
2020 NND genfors protokoll
            EDP8K-ESS1P-TVTD8-MUEAU-FXKIS-TGSWY
            SHA-256
            91996720856732cd8f996052c8c59b05033ba8d8a9f277800cb8ae42b6e8a009
            
                                    
                                                    Medlem valgobservatørutvalg
                                                                            annen representant
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
{"documentKey":"EDP8K-ESS1P-TVTD8-MUEAU-FXKIS-TGSWY","version":"1.2","signatures":[{"signTime":"2020-10-22T19:17:58Z","subtype":null,"ip":"88.88.201.62","signatureLines":[{"role":"annen representant","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fecd2f9f155747c.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fb3b0e1ed683da8.xml","signerSerial":"9578-5993-4-4205809","type":"bankid_no","signerName":"Liv Oddny Fønnebø"},{"signTime":"2020-10-23T03:43:50Z","subtype":null,"ip":"195.139.66.168","signatureLines":[{"role":"møteleder","onBehalfOf":"Leder SDA-NND"}],"dataFile":"3fae6eca20397fc0.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fc70f36affa3b68.xml","signerSerial":"9578-5999-4-960884","type":"bankid_no","signerName":"Tom Klaus Angelsen"},{"signTime":"2020-10-25T11:55:56Z","subtype":null,"ip":"84.234.237.62","signatureLines":[{"role":"annen representant","onBehalfOf":"Leder valgobservatørutvalg"}],"dataFile":"3fc27c753d5d2f78.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fd18058aa3b1012.xml","signerSerial":"9578-5990-4-2088971","type":"bankid_no","signerName":"Atle Fonn Aluwini"},{"signTime":"2020-11-05T15:14:40Z","subtype":null,"ip":"77.18.62.81","signatureLines":[{"role":"annen representant","onBehalfOf":"Medlem valgobservatørutvalg"}],"dataFile":"3febcbbe64fb581e.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fcc5355d78c5a2c.xml","signerSerial":"9578-5997-4-2145057","type":"bankid_no","signerName":"Anne-Siri Gustafsson"}]}



 ========================= ====================== ================ ================================================================================================ 
  Time                      Name                   IP               Activity                                                                                        
 ========================= ====================== ================ ================================================================================================ 
  2020-10-22 17:00:42 UTC   Anne Beck              188.95.241.209   The document was created                                                                        
  2020-10-22 17:00:45 UTC   Anne Beck              188.95.241.209   The document was viewed                                                                         
  2020-10-22 17:04:09 UTC   Anne Beck                               A signing request email was sent to "Atle Fonn Aluwini" at "atle@adventistmission.no"           
  2020-10-22 17:04:09 UTC   Anne Beck                               A signing request email was sent to "Tom Klaus Angelsen" at "tom.angelsen@adventist.no"         
  2020-10-22 17:04:09 UTC   Anne Beck                               A signing request email was sent to "Anne-Siri Gustafsson" at "annesiriepost@gmail.com"         
  2020-10-22 17:04:09 UTC   Anne Beck                               A signing request email was sent to "Liv Oddny Fønnebø" at "foennebo@online.no"                 
  2020-10-22 17:34:41 UTC   Tom Klaus Angelsen     195.139.66.168   The signing request email was opened by the signer                                              
  2020-10-22 17:34:45 UTC   Tom Klaus Angelsen     195.139.66.168   The signing request email was opened by the signer                                              
  2020-10-22 17:34:56 UTC   Tom Klaus Angelsen     195.139.66.168   The signing request email was opened by the signer                                              
  2020-10-22 17:35:01 UTC   Tom Klaus Angelsen     195.139.66.168   The document was viewed by the signer                                                           
  2020-10-22 17:35:10 UTC   Penneo system          195.139.66.168   The document was viewed                                                                         
  2020-10-22 17:35:10 UTC   Penneo system          195.139.66.168   The document was viewed                                                                         
  2020-10-22 17:35:10 UTC   Penneo system          195.139.66.168   The document was viewed                                                                         
  2020-10-22 17:35:10 UTC   Penneo system          195.139.66.168   The document was viewed                                                                         
  2020-10-22 17:35:10 UTC   Penneo system          195.139.66.168   The document was viewed                                                                         
  2020-10-22 17:35:10 UTC   Penneo system          195.139.66.168   The document was viewed                                                                         
  2020-10-22 17:35:10 UTC   Penneo system          195.139.66.168   The document was viewed                                                                         
  2020-10-22 17:35:10 UTC   Penneo system          195.139.66.168   The document was viewed                                                                         
  2020-10-22 17:35:10 UTC   Penneo system          195.139.66.168   The document was viewed                                                                         
  2020-10-22 17:35:10 UTC   Penneo system          195.139.66.168   The document was viewed                                                                         
  2020-10-22 17:35:10 UTC   Penneo system          195.139.66.168   The document was viewed                                                                         
  2020-10-22 19:15:10 UTC   Liv Oddny Fønnebø      88.88.201.62     The signing request email was opened by the signer                                              
  2020-10-22 19:15:39 UTC   Liv Oddny Fønnebø      88.88.201.62     The document was viewed by the signer                                                           
  2020-10-22 19:15:39 UTC   Liv Oddny Fønnebø      88.88.201.62     The document was viewed by the signer                                                           
  2020-10-22 19:15:41 UTC   Penneo system          88.88.201.62     The document was viewed                                                                         
  2020-10-22 19:15:44 UTC   Penneo system          88.88.201.62     The document was viewed                                                                         
  2020-10-22 19:17:59 UTC   Liv Oddny Fønnebø      88.88.201.62     The signer signed the document as annen representant                                            
  2020-10-23 02:33:32 UTC   Tom Klaus Angelsen     195.139.66.168   The signing request email was opened by the signer                                              
  2020-10-23 03:40:58 UTC   Tom Klaus Angelsen     195.139.66.168   The document was viewed by the signer                                                           
  2020-10-23 03:41:00 UTC   Penneo system          195.139.66.168   The document was viewed                                                                         
  2020-10-23 03:43:50 UTC   Tom Klaus Angelsen     195.139.66.168   The signer signed the document as møteleder                                                     
  2020-10-24 05:33:22 UTC   Atle Fonn Aluwini      84.234.237.62    The signing request email was opened by the signer                                              
  2020-10-24 05:33:22 UTC   Atle Fonn Aluwini      84.234.237.62    The signing request email was opened by the signer                                              
  2020-10-24 17:05:07 UTC   Penneo system                           A signing request reminder email was sent to "Atle Fonn Aluwini" at "atle@adventistmission.no"  
  2020-10-25 11:53:55 UTC   Atle Fonn Aluwini      84.234.237.62    The signing request email was opened by the signer                                              
  2020-10-25 11:53:55 UTC   Atle Fonn Aluwini      84.234.237.62    The signing request email was opened by the signer                                              
  2020-10-25 11:53:58 UTC   Atle Fonn Aluwini      84.234.237.62    The document was viewed by the signer                                                           
  2020-10-25 11:54:03 UTC   Penneo system          84.234.237.62    The document was viewed                                                                         
  2020-10-25 11:55:57 UTC   Atle Fonn Aluwini      84.234.237.62    The signer signed the document as annen representant                                            
  2020-11-04 14:37:25 UTC   Anne Beck              188.95.241.209   A signing request email was sent to "Anne-Siri Gustafsson" at "annesiriepost@gmail.com"         
  2020-11-05 15:12:19 UTC   Anne-Siri Gustafsson   77.18.62.81      The signing request email was opened by the signer                                              
  2020-11-05 15:12:33 UTC   Anne-Siri Gustafsson   77.18.62.81      The document was viewed by the signer                                                           
  2020-11-05 15:13:04 UTC   Penneo system          77.18.62.81      The document was viewed                                                                         
  2020-11-05 15:13:04 UTC   Penneo system          77.18.62.81      The document was viewed                                                                         
  2020-11-05 15:13:04 UTC   Penneo system          77.18.62.81      The document was viewed                                                                         
  2020-11-05 15:13:04 UTC   Penneo system          77.18.62.81      The document was viewed                                                                         
  2020-11-05 15:13:04 UTC   Penneo system          77.18.62.81      The document was viewed                                                                         
  2020-11-05 15:13:04 UTC   Penneo system          77.18.62.81      The document was viewed                                                                         
  2020-11-05 15:13:04 UTC   Penneo system          77.18.62.81      The document was viewed                                                                         
  2020-11-05 15:13:04 UTC   Penneo system          77.18.62.81      The document was viewed                                                                         
  2020-11-05 15:13:05 UTC   Penneo system          77.18.62.81      The document was viewed                                                                         
  2020-11-05 15:13:05 UTC   Penneo system          77.18.62.81      The document was viewed                                                                         
  2020-11-05 15:13:05 UTC   Penneo system          77.18.62.81      The document was viewed                                                                         
  2020-11-05 15:14:40 UTC   Penneo system          77.18.62.81      The document signing process was completed                                                      
  2020-11-05 15:14:40 UTC   Anne-Siri Gustafsson   77.18.62.81      The signer signed the document as annen representant                                            
 ========================= ====================== ================ ================================================================================================ 




2020 NND genfors protokoll
            EDP8K-ESS1P-TVTD8-MUEAU-FXKIS-TGSWY
            SHA-256
            91996720856732cd8f996052c8c59b05033ba8d8a9f277800cb8ae42b6e8a009
            
                                    
                                                    Leder valgobservatørutvalg
                                                                            annen representant
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
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