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Seniorforeningen UiO 

 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SENIORFORENINGEN UiO MARS 2020 

Som følge av det generelle forbudet mot alle større ansamlinger under koronapandemien og 

stengingen av Universitetet, kunne årsmøtet i fysisk forstand ikke avholdes den 12. mars 

2020 som annonsert.  For å unngå utsettelse på ubestemt tid har styret i Seniorforeningen 

etter forslag fra leder Solveig Hatling valgt å gjennomføre årsmøtet elektronisk.   Styrets 

leder Solveig Hatling sendte mail om dette til alle medlemmene 21. mars 2020 med 

merknadsfrist 28. mars 2020. 

Det er ikke kommet innsigelser fra foreningens medlemmer mot en slik framgangsmåte. 

Innkalling og alle sakspapirer var kunngjort på Seniorforeningens nettsider innen fristen 

fastsatt i vedtektene.  

 

Saksliste: 

Sak 1:  Åpning av møtet 

Møtet anses åpnet gjennom kunngjøring på epost til foreningens medlemmer. 

 

Sak 2:  Valg av møteleder og referent 

Solveig Hatling står for gjennomføringen. Tone Greve Gedde fungerer som referent. 

 

Sak 3:  Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 

Liv Jorunn Bakkejord og Sidsel Lydersen har på forespørsel sagt seg villige til å 

undertegne protokollen. 

 

Sak 4 – 6: Godkjenning av årsrapport, resultatregnskap, reiseregnskap og 

revisjonsberetning for 2019 og budsjett for 2020.  

Det er ikke kommet innsigelser mot noen av disse. De regnes derfor som vedtatt av 

Årsmøtet. 

 

Sak 7: Valg av styremedlemmer 

Solveig Hatling (leder), Eva Gretland og Berit Timm Marcussen trer etter eget  

  ønske ut av styret.  
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Valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer for perioden 2020 – 2022 er: 

 Dagfinn Killingbergtrø 

 Marit Fosseli Olsen 

 Randi Synnøve Veiberg 

Det har ikke kommet innsigelser eller andre forslag. Disse tre anses derfor som valgt 

av Årsmøtet til styremedlemmer i Seniorforeningen UiO for perioden for 2020 – 

2022. 

Styrets sammensetning blir etter dette: 

Else-Lydia Toverud   2019 – 2021 (ikke på valg) 

Tone Greve Gedde  2019 – 2021 (ikke på valg) 

Olaug Kristine Bringager 2019 – 2021 (ikke på valg) 

Narve Trædal   2019 – 2021 (ikke på valg) 

Gro Corell   2020 – 2022 (tar gjenvalg) 

Dagfinn Killingbergtrø 2020 – 2022 (ny) 

Marit Fosseli Olsen  2020 – 2022 (ny) 

Randi Synnøve Veiberg 2020 – 2022 (ny) 

Revisor: 

Geir Arve Rogstad   2020 – 2022  (tar gjenvalg) 

Vararevisor: 

Ola Bratseth   2019 – 2021 (ikke på valg) 

 

De avtroppende styremedlemmer skal ha stor takk for formidabel innsats! 

Det nye styret konstituerer seg på første møte etter Årsmøtet.  I skrivende stund er det 

uvisst når dette kan finne sted. 

 

Sak 8:  Ny valgkomité 

Vibeke Stene og Randi Furseth Klinge har ønsket avløsning i Valgkomiteen.  

Marit Fosseli Olsen går inn i styret.  Styrets forslag til ny Valgkomite for styremedlemmer 

2021 – 2023: 

Berit Timm Marcussen 

Anne Mette Vibe 

Turid Winje 

Det er ikke kommet innsigelser eller andre forslag.  

Disse tre anses derfor som valgt av Årsmøtet til ny Valgkomite. 
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Sak 9: Innkomne forslag 

Det var ingen innkomne forslag til behandling på årsmøtet. 

 

Med dette anses Årsmøtet i Seniorforeningen UiO 2020 som gjennomført.  

Avtroppende leder og styremedlemmer ønsker å takke alle medlemmer og styrekolleger for 

det gode og tillitsfulle samarbeidet vi har hatt i disse årene, og ønsker det nye styret lykke til 

fremover. 

 

Referent: Tone Greve Gedde 

 

Oslo i april 2020 

 

Liv Jorunn Bakkejord (sign.)     Sidsel Lydersen (sign.) 

 


