
REFERAT FRA ÅRSMØTE 2018 I SENIORFORENINGEN I EVRY, 
TRONDHEIM 
 
Tid/Sted:  20.02.2017 kl 1830 i Parkgården, Trondheim 
Tilstede:  19 medlemmer 
 

1. Åpning 

Leder Ove Olsen ønsket velkommen til møtet. 
Innkallingen ble godkjent 

 
2. Årsmøtets gjennomføring 

Trygve Kjærvik ble valgt til ordstyrer, Erik Solem til referent. 
Eva Sagvold og Per Morten Berg ble valgt til å godkjenne referatet. 

 
3. Styrets beretning  

Årsberetningen for 2017 ble gjennomgått.  
 
Styret har vedtatt å avslutte arbeidet med arrangementer for Fritid@EVRY. De er 
informert. 
 
Kommentar fra salen: 
- Må det være medlemmer i arrangementskomiteen som står som arrangør på 
arrangementer for Fritid@EVRY? 
Svar fra styret: Dette har vært diskutert, men en frykter det kan bli vanskelig å finne 
kandidater til å gå inn i arrangementskomiteen, og komiteen står ansvarlig for 
planlegging og oppfølging, selv om en får med andre medlemmer på selve 
gjennomføringen. 
Foreningen har pr årsmøtedato 102 medlemmer. 
 
Årsberetningen ble godkjent med den angitte kommentar. 
 

4. Regnskap 2017 
Revidert regnskap og revisjonsberetning for 2017 ble gjennomgått av Nils Aunaas.  
 
Kommentar: 
Egenkapital i årsmeldingen står med kr. 26.652,37.  
Det riktige beløpet skal være kr. 29.065,97, på grunn av ikke førte tilgodehavender. 
Regnskapet ble godkjent med denne kommentaren. 

 
5. Aktiviteter 2018  

Nils Aunaas gikk gjennom arrangementskomiteens forslag for 2018.  
Listen er lagt over samme prinsipp som tidligere år, med litt for enhver smak.  
Nils understreket også i år at dette er et forslag, og at innspill mottas med takk. 
 
Følgende datoer er fastsatt: 
- Spelemann på taket. 19. april. 
 
Komiteen ser videre på muligheter for følgende arrangementer: 
Byvandring: Lystgårdene på Lade. Ringve, Leangen, Rotvoll. 
Turtilbud Norge m/overnatting. Forslag. Tur til Sætervika, 22. – 23. august? 
Buss til Steinkjer og videre ut mot kysten. Obs! Ikke endelig fastlagt 
 

6. Innkomne forslag 
Det forelå ingen forslag fra medlemmene. 

 
 
 



7. Budsjett 2018 

Nils Aunaas gikk gjennom forslag til budsjettet.  
Styret har fjernet gaver (Midtbykortet) ifm bursdager i budsjettet: 75, 80, 85 … 
 
Kommentar: 
Grasrotandelen øker fra 5% til 7% fra 2. kvartal.  
Andelen kan da muligens bli noe høyere. 
 
Mange var kritisk til at vi lager et budsjett med underskudd.  
Vi må på sikt styre mot et budsjett mot null. 
Forslag om at vi kan søke legat og lignende om tilskudd.  
Trondheim Seniorråd kan være et aktuelt sted. 
 
Budsjettet ble godkjent med angitte kommentarer og et underskudd på kr. 7.000,-. 

 
8. Medlemskontingent 

Medlemskontingenten ble enstemmig vedtatt øket med 50,- kroner til kr. 350,-. 
 

Alle oppfordres til å betale inn kr 350,- til konto 9235 22 41069 
 Seniorforeningen i EVRY 
 v/Nils Jørgen Aunaas, Kaptein Roosens vei 33, 7020 Trondheim 

 
9. Valg 

Liv Bratsberg presenterte valgkomiteens innstilling.  
Alle de foreslåtte kandidater ble deretter enstemmig valgt. 
 
Lokalforening Trondheim har da følgende tillitsvalgte for 2018: 

            Gjenværende  
             funksjonstid: 

Styre: 
Leder   Ove Olsen   Gjenvalgt  2 år 
Nestleder  Trygve Kjærvik  Ikke på valg  1 år 
Sekretær  Erik Solem   Gjenvalgt  2 år 
Kasserer  Nils Jørgen Aunaas  Ikke på valg  1 år 
Styremedlem  Otto Rossøy   Ikke på valg  1 år 
 
Arrangementskomite: 
Leder   Nils Jørgen Aunaas  Ikke på valg  1 år 
Medlem  Bjørn Steen   Ikke på valg  1 år 
Medlem  Eva Sagvold   Går ut 
Medlem  May Britt Wibe  Går ut 
Medlem   Grete Leinslie   Ny:   2 år 
Medlem  Ulla Johnsen   Ny:   2 år 
 
Valgkomite: 
Leder   Liv Marie Bratsberg  Gjenvalgt  2 år 
Medlem  Per MortenBerg  Gjenvalgt  2 år 
Medlem  Svein Fred Buseth  Ikke  på valg  1 år 
 
Revisorer:  Nils Kr Bøckman  Gjenvalgt  2 år 

    Ragnar Opheim  Ny:   2 år 
 
Eva og May-Britt fikk takk for stor innsats i arrangementskomiteen. Akklamasjon fra hele 
årsmøtet. 
 
Årsmøtet ble avsluttet ca kl 19.30 
 



 

 
Etter møtet var det sosialt samvær med kaffe og en kjempegod kringle. 
 
Til kaffen viste Tore Wold sine egne bilder fra et spennende fotoår. 

 
 Mitt fotoår.  
Året rundt på 80 bilder 

 
Vi fikk se bilder fra Gran Canaria, Kroatia, Bosnia Herzegovina og Trondheim. 
Mange flotte bilder av vakker natur, fugler, dyr, originale dører, nydelige solnedganger og 
mange lokale motiver fra Trondheim. 
  
En stor takk til Tore for et meget flott og spennende kåseri. 
 
Møtet ble avsluttet ca. kl 20.30 
 
 
 
 
 
 
 

Trondheim, 21. februar 2018 

Erik Solem, referent (sign) 

 

 

 

 

 

 

Referatet er godkjent  

 ____________________   __________    
 Eva Sagvold (sign)    Per Morten Berg (sign) 
 

 


