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Virksomheten i 2017 
 

Seniorforeningen UiO har i 2017 hatt et aktivt og interessant år. 

Seniorforeningen ønsker å bidra til at medlemmene kan opprettholde kontakten med UiO 

med kolleger og andre ansatte på tvers av fakultetsgrensene og derved styrke følelsen av 

tilhørighet til UiO gjennom å tilby meningsfylte opplevelser i fellesskap.  Foreningen er åpen 

for alle ansatte fra fylte 60 år.  På denne måten håper vi også å kunne være med å realisere 

en aktiv og god seniorpolitikk ved universitetet. 

Vi har i 2017 økt antallet medlemmer, noe vi er veldig glade for.  Rekruttering har vært en av 

Styrets prioriterte oppgaver i 2017, og vi er glade for å se resultater av dette arbeidet.  Som 

et ledd i rekrutteringsarbeidet laget vi en fin årsrapport for 2016 som ble distribuert til alle 

ansatte ved UiO.  Universitetet er en stor virksomhet slik potensialet for flere medlemmer i 

foreningen burde være godt om vi greier å tilby aktiviteter som blir etterspurt og satt pris på.   

Veldig viktig for foreningens arbeid er det gode samarbeidet og den store hjelpen vi har fått 

fra nettredaktøren på universitetet.  Vi har fått videreutviklet våre hjemmesider hvor alle 

våre tilbud og aktiviteter kunngjøres.  I løpet av året har vi også kommet i gang med 

elektronisk på melding til våre ulike aktiviteter.  Påmeldinger gjøres nå elektronisk ved hjelp 

av nettskjema på våre hjemmesider. 

Vi ser frem til å kunne videreutvikle bruken av våre hjemmesider gjennom et fortsatt nært 

og godt samarbeid med universitetet sentralt og nettredaksjonen. 

I 2016 måtte foreningen flytte kontor fordi Forskerforbundet trengte mer plass. Flyttingen 

gikk fint takket være god hjelp fra Eiendomsavdelingen, men har påført oss en god del 

utgifter i og med at vi med egne midler måtte dekke utgiftene til kontormøbler og 

datautstyr.  

Vi takker alle våre medlemmer og Universitetet i Oslo for hyggelig og godt samarbeid i 2017. 

Vi vil også rette en takk til Norsk Tur AS for et utmerket samarbeid med å arrangere og 

gjennomføre årets utenlandstur til San Sebastian/Bilbao. 

 

Oslo, februar 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

for STYRET 

Solveig Hatling (leder)
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Aktiviteter i 2017 

 
 

16. januar: «To rustne herrer» på Chat Noir 
 
Forestilling med Ole Paus og Jonas Fjeld 
30 deltakere  

 
 

15. februar: Besøk på Stortinget 
 
Guidet omvisning og felles lunsj på Café Christiania 
30 deltakere 

 
 

16. mars: Årsmøte 2017 
 
Årsmøte med 54 deltakere i Niels Henrik Abels hus på 
Blindern. 
Kåseri ved Unni Bernhoft og Simen Sand med tittel «Fra 
piccolo til diskenspringer». 
Møtet ble avsluttet med kaffe og snitter. 
54 deltakere 
 

 

25.-29. april: Tur til San Sebastián – kunst, arkitektur, 
vin og mat 
 
Sommertur til San Sebastian nord i Spania arrangert av Norsk 
Tur AS. Flott tur med interessante utflukter og en svært 
dyktig guide. 
35 deltakere 
 
 
 

 

30. mai: Besøk Gamlebyen i Fredrikstad 
 
Dagstur til Fredrikstad i regi av «Askeladden reiser og 
transport». Vi hadde omvisning i Gamlebyen, lunsj på en 
hyggelig restaurant og båttur på Glomma. 
27 deltakere 

https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/velferd/senior/arrangementer/2017/bilder/2-rustne-herrer-200x150px.png
https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/velferd/senior/arrangementer/2017/bilder/stortinget-200x150px.jpg
https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/velferd/senior/arrangementer/2016/bilder/san-sebastian-kveld-200x150px.jpg
https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/velferd/senior/arrangementer/2017/bilder/fredrikstad-200x150px.jpg
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25.-29. august: Turen går til Sørlandet 
 
Helgetur med buss til Kristiansand i regi av Norsk Tur AS. 
Avlyst på grunn av for liten oppslutning. 

 
 

14. september: Byvandring fra Galgeberg til Sørenga 
 
Byvandring fra Galgeberg til Sørenga. Guidet vandretur med 
guide fra «Guide Oslo» som ble avsluttet med lunsj på 
restaurant Seaport. 
34 deltakere 

  

 
 

14. oktober: Medlemsmøte 2017 
 
Medlemsmøte i selskapslokalet 12. etasje i Niels Treschows 
Hus på Blindern. Prof. em. i nordiske språk på UiO holdt et 
underholdende foredrag med tittel: «Fedrift og pekuniære 
forhold. Språket som museum og raritetskabinett». Etter 
møtet ble det servert snitter og kaffe.  
56 deltakere 

 
 

3. november: Operaaften med Barberen i Sevilla 
 
Operabesøk 
25 deltakere 
 

 
 

7. desember: Julelunsj 
 
Julelunsjen på Brasserie France, hvor det ble servert 2-retters 
meny med vin. 
52 deltakere 
 

https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/velferd/senior/arrangementer/2017/bilder/kilden-200x150px.jpg
https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/velferd/senior/arrangementer/2017/bilder/klosterenga-200x150px.jpg
https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/velferd/senior/arrangementer/2017/bilder/barberen-200x150px.jpg
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Aktiviteter i 2018 
 

Januar:  Omvisningen «Kunsten på Stortinget» og lunsj i vinterhagen på Hotel Bristol 

Mars:  Musikal «Book of Mormon» på Det norske teater 

Mars:  Årsmøte 

April/mai: Utenlandstur til Sorrento, Italia 

Juni:  Dagstur med Skibladner på Mjøsa 

August:  Dagstur til Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk ved Lillehammer 

September: Ikke fastlagt 

Oktober: Medlemsmøte  

November: Ikke fastlagt 

Desember: Julelunsj  
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Årsberetning 2017 
 

Etter valget på årsmøtet 16. mars 2017 fikk styret følgende sammensetning: 
 
Styremedl.: Trond Harr   til 2019 gjenvalgt 
  Tove Motzfeldt   til 2018 ikke på valg 
  Solveig Hatling   til 2018 ikke på valg 
  Eva Gretland   til 2018 ikke på valg 
  Tone Greve Gedde  til 2019 ny 
 
Varamedl.: Else-Lydia Toverud  til 2019 gjenvalgt 
  Berit Timm Marcussen  til 2018 ikke på valg 
  Gro Corell   til 2018 ikke på valg 
 
Revisor: Geir Arve Rogstad  til 2018 ikke på valg 
Vararevisor: Kirsti Riding   til 2017 gjenvalgt  
 
Valgkomite: Vibeke Stene   til 2017 gjenvalgt som leder av komiteen 
  Ellen Solheim   til 2018 ikke på valg 
  Mimi Koppang   til 2018 ikke på valg 
 
Konstituering av styret foregikk på styremøte 22. mars med følgende fordeling av oppgaver:  
 
Solveig Hatling   til 2018 Leder 
Trond Harr   til 2019 Nestleder 
Eva Gretland   til 2018 Regnskapsfører 
Tove Motzfeldt   til 2018 Sekretær 
Tone Greve Gedde  til 2019 Styremedlem 
Else-Lydia Toverud  til 2019 Varamedlem 
Berit Timm Marcussen  til 2018 Varamedlem 
Gro Corell   til 2018 Varamedlem 
 
Seniorforeningen har hatt 10 styremøter i 2017. 
 
Pr. 31. desember 2017 var det registrert 226 medlemmer.  
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Revisjonsberetning for 2017 
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Regnskap 2017 og budsjett 2018 
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Seniorforeningens bidrag til arrangementer i 2017 
 

Medlemsmøter 24 905,70 
Honorar til guide San Sebastián   1 934,36 
Tur til Fredrikstad   4 400,00 
Guided vandretur fra Galgeberg til Sørenga   8 768,60 
Julelunsj 10 300,00 
Bidrag fra foreningen 44 542,36 
The Book of Mormon 13 350,00 Innkjøp av billetter til forestillingen 21.03.18 
Sum 88 594,60 
 

 


