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ÅRSRAPPORT FOR 2017 for Seniorforeningen i EVRY i Trondheim 

Tillitsvalgte i 2017 har vært: 

Styret  Leder  Ove Olsen     
 Nestleder   Trygve Kjærvik 
 Sekretær  Erik Solem    
 Kasserer  Nils Jørgen Aunaas    
 Styremedlem  Otto Rossøy  

 Arrangementskomite  Leder   Nils Jørgen Aunaas   
Medlem  Bjørn Steen 
Medlem  Eva Sagvold  
Medlem  May-Britt Wibe 

 Valgkomite Leder  Liv Marie Bratsberg                      
 Medlem  Svein Fred Buseth    
 Medlem   Per Morten Berg  

 Revisorer     Nils Bøckman 
   Erna Stoknes (fratrådt i løpet av året)   

Generelt 
 
Virksomheten i Seniorforeningen har i 2017 stort sett fulgt samme mønster som tidligere år. Det er 
avholdt fire styremøter, samt årsmøtet. Det har vært et godt og variert tilbud på arrangementer. 
Oppmøtet på de uformelle ”siste tirsdag i måneden”-lunsjene på restaurant ViDa, har vært godt. 
Det har vært avholdt ett ordinært medlemsmøte i lokalene til Befalsforeningen. Møtet ble kombinert 
med et populært vinkurs med 29 deltakere. 
 
Økonomien i foreningen er tilfredsstillende, og i løpet av året har vi fått 12 nye medlemmer, 
 5 medlemmer har sluttet. 
 
Det gode samarbeidet med Fritid@Evry i Trondheim er videreført, og dette gjenspeiles ved at det 
har vært flere arrangementer som har vært felles for seniorforeningen og Fritid@Evry i Trondheim. 
Jobben vi har gjort for Fritid@Evry har gitt et positivt bidrag til vår økonomi. 
 
Aktiviteter 
 

Arrangementskomiteen har også i 2017 i hovedsak vært ansvarlig for Seniorforeningens egne 
aktiviteter for medlemmene, samt organisert noen av Fritid@Evrys tilbud til sine og våre 
medlemmer og deres barn/barnebarn. Vi har igjen fått positiv tilbakemelding fra Fritid@Evry for 
jobben vi gjør som teknisk arrangør.   
 
Det har vært teater besøk – Rai rai i Sherwoodskogen, tur til Dreiers minne i Bymarka, omvisning 
Erkebispegården, friluftsteater «Den siste viking», tur til Gdansk, teaterbesøk «Panikk i kulissene», 
vinkurs samt flere fotturer i nærområdet ledet av Eva Sagvold. Alle arrangementene har etter 
tilbakemeldingene å dømme vært vellykket. 
 
Årets julebord ble også i år arrangert i Skogheim på Sverresborg Museum. Dette stedet fungerte 
bra også i år, og arrangementet slutter seg til tidligere års suksesser. En stor takk til 
arrangementskomiteen og engasjerte hjelpere for meget godt utført jobb.  
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Følgende aktiviteter ble tilbudt og gjennomført i 2017 med antall deltakere, både fra 
Seniorforeningen og fra ansatte i EVRY: 
        Antall deltakere 
 

 Møteplassen ViDa              4-24 

 Årsmøte            19 

 Teater:          36 

 Skogstur ”Dreiers Minne”     24 

 Omvisning Erkebispegården     24 

 Tur til Gdansk       17 

 Medlemsmøte m/ vinkurs     29 

 Barnas Dag            ca. 60 

 Julebord       61 

 Juletrefest januar 2018          ca. 60 
 
Økonomi 

 
Budsjettet for 2017 ble satt opp med et underskudd på kr 4000,00,00, men resultatet for 2017 ble 
et underskudd på kr 5670,99. 

På grunn av økt medlemsmasse/medlemskontingent ble inntektene i 2017 ca kr 5500 høyere enn 
budsjettert. Kostnadene i forbindelse med arrangementer ble ca kr 1600 mer enn budsjettert, mens 
kostnader i forbindelse med møter og gaver/oppmerksomheter ble ca kr 5500 høyere enn 
budsjettert. 

Totalt ble resultatet i 2017 derfor ca. kr 1700 dårligere enn budsjettert. 
 
Samlet egenkapital ved årets slutt er kr 26.652,37 - dette beløpet tilsvarer innestående i bank ved 
årets utgang.  
 
Medlemmer 
 
Lokalforeningen har i 2017 fått 12 nye medlemmer. 4 medlemmer har meldt seg ut, og 1 medlem 
har gått bort.  Medlemsoversikten ser da slik ut: 
 

  Pr 01.01.17 Pr 31.12.17 Endring 

Seniorer 75 80 +10 - 5 = +5 

Ledsagere 20 22 + 2 - 0 = +2 

Sum 95 102   +12 - 5 = +7 

 

Trondheim, 2. februar 2018 
 

Styret i Seniorforeningen i EVRY, lokalforening Trondheim 
  
 
Ove Olsen (sign)             Nils Jørgen Aunaas (sign)          Otto Rossøy (sign) 
 
  Trygve Kjærvik (sign)   Erik Solem (sign) 


