
REFERAT FRA ÅRSMØTE 2018 I SENIORFORENINGEN I EVRY, TRONDHEIM 
 
Tid/Sted:  11.03.2019 kl 1830 i Parkgården, Trondheim 
Tilstede:  20 medlemmer 
 
1. Åpning 

Leder Ove Olsen ønsket velkommen til møtet. 
Innkallingen ble godkjent 

 
2. Årsmøtets gjennomføring 

Svein Fred Buseth ble valgt til ordstyrer, Erik Solem til referent. 
May-Britt Wibe og Liv M. Bratsberg ble valgt til å godkjenne referatet. 

 
3. Styrets beretning – vedlegg 1 

Årsberetningen for 2018 ble gjennomgått.  
 
Ove redegjorde fra årsmøtet i EVRY Fritid: 
Det er kommet nye fortolkinger av hvem som kan være medlem i EVRY Fritid. 
Det er nå en regel som sier at kun de som ble/blir pensjonister direkte fra et EVRY selskap som er 
kvalifisert til å være medlem i EVRY Fritid. 
Det betyr at alle som har arbeidet i et annet selskap når de ble pensjonister og alle ektefeller er ikke å 
regne som medlem i EVRY Fritid. De kan fortsatt delta på ulike arrangement som EVRY Fritid har,  
men må betale en høyere pris enn øvrige. 
 
Det ble opplyst at det har kommet noen endringer i regnskapet, og at dette ble redegjort for i neste 
punkt. 

 
4. Regnskap 2018 – vedlegg 2 

Revisjonsberetning – presentert i møtet 
Revidert regnskap og revisjonsberetning for 2018 ble gjennomgått av Nils Aunaas.  
Revisjonsberetningen ble presentert i møtet. 
 
Regnskapet og revisjonsberetningen ble godkjent med de anførte endringer. 
Årsberetningen ble også godkjent etter at regnskapet var gjennomgått. 
 

5. Aktiviteter 2019 – presentert i møtet  
Nils Aunaas gikk gjennom arrangementskomiteens forslag for 2019.  
Aktivitetene er lagt over samme prinsipp som tidligere år, med litt for enhver smak.  
Nils understreket at dette er et forslag, og at innspill mottas med takk. 
 
Følgende aktiviteter er fastsatt/planlagt: 
- Tordenskiold - en ekte Trønder EVRY@Fritid   6. mars. Er allerede gjennomført.  
Kommende: 
- Åre tur. Vintertur. Arrangør: EVRY@Fritid.  28. – 31. mars.  
- Byvandring. Sigthseeing m/båt. Nidelva/havna   8. april. 7.000,- for båten 
 Forslag om å utsette dette til mai ble vedtatt. 
- Dreiers Minne. Bymarka, grilling, kaffe   22. mai 
- Elden på Røros. Friluftsteater og overnatting. Torsdag-fredag, 1. – 2. august 
- Fjelltur til Terråk. Arrangør: EVRY@Fritid.  30.8 – 1.9. 
- Tur til utlandet. Stockholm.    21. – 24. september (Lør-Tirsdag).  

Fly: 2.200,- pr. person. 
Hotel Birger Jarl****. Tulegatan 8, Vasastan, 104 32 Stockholm 
Dobbelt rom kr 1862 inkludert frokost pr rom pr natt x 3 netter = kr 5586 pr rom 
Mer informasjon og påmelding kommer snart. 

- Teater/konsert.       Oktober 
- Teater/konsert. Pippi feirer jul. Arr.: EVRY@Fritid Søndag 24. november 
- Julebord. Autronica hallen    Fredag 13. desember 
- Ølkurs/-brygging på BrewLab. 8 meldte interesse. Høst 2019 

 
 Komiteen ser videre på muligheter for flere arrangementer. 



 

6. Innkomne forslag 
Det forelå ingen forslag fra medlemmene.  

 
7. Medlemskontingent 

Medlemskontingenten ble enstemmig vedtatt til kr. 350,- som i fjor. 
 

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

8. Budsjett 2018 – vedlegg 2 
Nils Aunaas gikk gjennom forslag til budsjettet. 
 
Budsjettet ble godkjent uten kommentarer og et resultat på kr. 0,-. 

 
9. Valg – vedlegg 3 

Liv Bratsberg presenterte valgkomiteens innstilling.  
Alle de foreslåtte kandidater ble deretter enstemmig valgt. 
 
Seniorforeningen i Trondheim har da følgende tillitsvalgte for 2019: 

            Gjenværende  
             funksjonstid: 

Styre: 
Leder  Ove Olsen   Ikke på valg  1 år 
Nestleder  Trygve Kjærvik  Går til Valgkomm. 
Nestleder  Per Morten Berg  Ny   2 år 
Sekretær  Erik Solem   Ikke på valg  1 år 
Kasserer  Nils Jørgen Aunaas  Går til Valgkomm 
Kasserer  Ragnar Opheim  Ny   2 år 
Styremedlem Otto Rossøy   Ikke på valg  1 år 
 

Arrangementskomite: 

Leder  Nils Jørgen Aunaas  Går til Valgkomm  
Leder  Ulla Johnsen   Ny (tidl medlem) 2 år 
Medlem  Bjørn Steen   Går ut 
Medlem  May Britt Wibe  Ny  NB 1 år 
Medlem   Grete Leinslie  Ikke på valg  1 år 
Medlem  Tove Tømmervik  Ny  NB  1 år 
 

Valgkomite: 
Leder  Liv Marie Bratsberg  Ikke på valg  1 år 
Medlem  Per Morten Berg  Til styret som nestformann 
Medlem  Trygve Kjærvik  Ny   2 år 
Medlem  Svein Fred Buseth  Går ut 
Medlem  Nils Jørgen Aunaas  Ny   2 år 
 
 

Revisorer: Nils Kr Bøckman  Ikke  på valg  1 år 

   Ragnar Opheim  Til styret som kasserer 
   Tormod Børseth  Ny   2 år 
 
Nils Jørgen og Trygve Kjærvik fikk takk for stor innsats i styret og arrangementskomiteen med hver sin 
flaske vin. Akklamasjon fra hele årsmøtet. 

 
Årsmøtet ble avsluttet kl 19.20 
 
 



 

Etter møtet var det sosialt samvær med kaffe og en kjempegod kringle. 
 
Til kaffen viste Per Morten Berg lysbilde fra en motorsykkeltur i Alpene. En meget fin presentasjon som ble 
«krydret» med historiske tilbakeblikk. Vi fikk høre historien om den første bilen som ble laget av Benz og 
«stjålet» av kona på en 10 mil s tur for å besøke sine foreldre. Vi fikk også en avstikker til ørneredet til 
«Doffen» Hitler med informasjon om bygge tiden, tekniske løsninger for ankomst og hvordan anlegget ble 
benyttet av Hitler.  
Spennende bilder fra motorsykkel turen med passering av bratte fjellpass og video snutter fra smale 
fjellveier. Per Morten imponerte med fine bilder, god fortelling og spennende historiske tilbakeblikk fra 
steder har passerte på sin to-hjuling. Takk for god presentasjon! 
 
 
Møtet ble avsluttet ca. kl 20.45 
 
 
 
 
 

Trondheim, 12. mars 2019 

Erik Solem, referent (sign) 

 

 

 

 

 

 

Referatet er godkjent  

____________________    __________      
   May-Britt Wibe (sign)    Liv M. Bratsberg (sign) 
 

 


