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    REFERAT 

   Årsmøte i Seniorforeningen UiO 

   Onsdag 13. mars 2019 kl. 18 

   Sted: Niels Henrik Abels hus, 12. etg. 

 

Det var 50 medlemmer til stede. 

 

 

Sak 1. Åpning av møtet 

Styreleder Solveig Hatling ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen kommentarer til 

innkalling og dagsorden. 

 

Sak 2. Valg av møteleder og referent 

Forslag og vedtak:  Møteleder Solveig Hatling 

   Referent: Tone Greve Gedde 

 

Sak 3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 

Forslag og vedtak:  Kaja Schiøtz og Thore Palving 

 

Sak 4. Framlegging av årsrapport ved styreleder 

Årsberetning med oversikt over virksomheten og aktiviteter i 2018 ble lagt fram og godkjent. 

Avholdte og planlagte aktiviteter i vårsemesteret 2019 ble også presentert. 
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Sak 5. Framlegging av regnskap for 2018 med revisjonsberetning 

Økonomiansvarlig Eva Gretland gjennomgikk regnskapet for 2018. Foreningens totale 

inntekter i 2018 var på kr. 198 425,53 og utgifter kr. 196 958,52. Det gir et resultat på kr. 

1467,01 pr. 31.12.2018. Egenkapital pr. 31.12.2018 er kr. 67 253,54. Geir Arve Rogstad 

hadde revidert og godkjent regnskap og reiseregnskap med oversikt over foreningens 

tilskudd til arrangementer i 2018. Regnskapet for 2018 ble godkjent. 

 

Sak 6. Framlegging av budsjett for 2019 

Økonomiansvarlig Eva Gretland la fram budsjett for 2019. Det er budsjettert med inntekter 

på kr. 288 700 og utgifter på kr. 288 300. Dette gir et lite overskudd på kr. 400, dette er for 

at foreningen skal ha noe til uforutsette driftsutgifter. Medlemskontingenten ble på 

årsmøtet 2018 vedtatt hevet til kr. 300 pr. år, derfor er inntekter av kontingent høyere enn 

tidligere år. Det er søkt om og budsjettert med velferdsmidler kr. 50 000 og bidrag fra UiO 

sentralt kr. 30 000 for å dekke merutgifter i anledning feiring av foreningens 40-års jubileum. 

Budsjettet ble godkjent. 

 

Sak 7. Valg av styremedlemmer 

Trond Harr går ut av styret etter lang og tro tjeneste. Torill Aamodt går ut av styret etter eget 

ønske. Tone Greve Gedde og Else Lydia Toverud har sagt seg villige til å ta gjenvalg. 

Valgkomiteen bestående av Randi Furseth Klinge, Vibeke Stene og Narve Trædal, på 

årsmøtet representert ved Randi Furseth Klinge, la fram følgende forslag: 

Styremedlemmer: 

Solveig Hatling  2018 – 2020  

Eva Gretland   2018 – 2020  

Tone Greve Gedde  2019 – 2021  

Berit Timm Marcussen 2018 – 2020  

Gro Corell   2018 – 2020  

Else-Lydia Toverud  2019 - 2021 

Narve Trædal (ny)  2019 - 2021 

Olaug Kristine Bringager (ny) 2019 – 2021 

Revisor: 

Geir Arve Rogstad  2018 – 2020 

Vararevisor: 

Ola Bratseth (ny)  2019 – 2021 

 

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. 



Styret konstituerer seg på første styremøte etter årsmøtet. 

 

Sak 8. Valg av valgkomité 

Siden Narve Trædal går inn som nytt medlem av styret, må foreningen finne et nytt medlem 

til valgkomiteen. Dette må legges fram på et senere medlemsmøte. Vibeke Stene og Randi 

Furseth Klinge fortsetter i valgkomiteen. 

 

Sak 9. Innkomne forslag. 

Det forelå ingen innkomne forslag til behandling på årsmøtet. 

 

Etter avslutning av selve årsmøtet: 

Trond Harr ble behørig takket av etter mange års innsats i foreningens styre. Trond var leder 

av Velferdsutvalget da Seniorforeningen ble stiftet i 1979. Han meldte seg inn i Senior-

foreningen i 2004 etter at han hadde fylt 60 år, og ble valgt inn i styret samme år. Trond fikk 

Universitetets Velferdspris i 2010. Leder Solveig Hatling overrakte velfortjente blomster og 

gave. 

 

Foredrag: 

Professor emeritus Lars Walløe holdt et meget innholdsrikt og interessant foredrag om pest 

i et medisinsk-historisk perspektiv.  

 

Etter foredraget var det servering av snitter og kaffe. 

 

 

    Oslo, 12. april 2019 

 

Referent: Tone Greve Gedde 

 

 

Kaja Schiøtz (sign.)      Thore Palving  (sign.) 


