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Sak 3: Årsberetnin g 2O2O

Styret har i 2020 bestått av:

Leder: Lillian M Svendsen

Sekretær: Lars Petter Røed

Kasserer: Knut A lden

Styremedlem L: Rune Ringberg

Styremedlem 2: Sissel Stavem

Varamedlem L: Bruce Hackett
Varamedlem 2: Karl Benjaminsen

Revisor:Åse Moen Vidal

Valgkomite: Inger Nordin og Brita Ullestad

Medlemstall:

Ved utgangen av 2020 besto Klubben av 72 medlemmer og 18 stØttemedlemmer, totalt 90. Ved

forrige årsskifte var det 73+L4=87.

Styremøter:

Grunnet koronapandemien og de restriksjoner pålagt oss av myndighetene i den forbindelse ble det i

2020 kun avholdt ett fysisk styremøte 15. januar 2020. Styret har resten av året holdt kontakt
gjennom e-post.

Medlemsmøter:

Av samme grunn ble det i 2020 også avholdt kun ett medlemsmøte, nemlig årsmøtet den 26. februar.
Som en erstatning for de vanlige medlemsmøtene arrangerte styret to turer i det fri: 1") spasertur fra
Øverland gård til Nygård i Bærumsmarka den 27. august, og en turtil Roseslottet den 7. oktober.

Årsmøtet: 29 personer møtte. Vanlige årsmøtesaker. 1. Søks/isten fremlagt og godkjent.
2. Årsberetning 2079: Årsberetning lagt frem av avtroppende sekretær Haakon Melhus og godkjent.
3. Årsregnskop 201-9: Årsregnskap 2019 lagt frem av kasserer Knut A. lden. Revisor hadde ingen
anmerkninger. Med noen takksigelser (stort økonomisk bidrag fra den tidligere Stavernsodden
personalforening) og spørsmål (kontingent til LOP, porto og månedsavgift til banken) som ble
redegjort for av kassereren ble det reviderte regnskapet godkjent. 4. Kontingent 2020: Vedtatt
uendret, kr. 300,- pr år for medlem, kr. 200,- pr år for støttemedlem.5. Valg 2020:Yalgkomiteens
forslag ble fremlagt og vedtatt med akklamasjon (se over). 6. Aktivitetsplan 2020: Fremlagt, drøftet
og vedtatt. 7. LOP (orientering); Lillian M Svendsen orienterte om LOP og la frem et notat med en

oppsummering av fordeler og ulemper ved å være medlem. En rask og uformell håndsopprekning
viste et stort flertall for fortsatt medlemskap. Til landsmøte i LOP gav årsm6tet styret fullmakt til å

sende en delegat. 8. Grasrotmidler (tippemidler): Lillian Svendsen redegjorde for saken. Under visse

forutsetninger kan Seniorklubben bli såkalt grasrotmottaker hos Norsk Tipping, noe som kan
generere inntekter. Etter noe diskusjon vedtok Seniorklubben å søke om å bli registrert som
grasrotmotta ke r.



Før selve møtet holdt direktør Roar Skålin et interessant foredrag om tilstanden ved Meteorologisk

institutt. Han fortalte at måloppnåelsen for 2019 var god, at økonomien var god, at nytt bygg på

Blindern er på gang, og om Instituttets planer for 2O2O-2'J,. Etter selve årsmøtet var det hyggekveld

med lapskaus og drikke, samt kaffe og kake. Else Marie Kristiansen hadde som vanlig ansvar for
kantine, kjøkken og servering. Lederen takket med milde gaver og gode ord de tre som nå gikk ut av

styre og stell i Klubben etter mange års innsats, Kåre Stavem, Arnulf Heidegård og Haakon Melhuus.

Disse kvitterte til slutt med å takke for den fine tiden sammen og ønsket samtidig lederen, de

nyvalgte og styret forøvrig lykke til videre.

Spasertur til Nygård, Bærumsmarka: 18 personer fant veien til Øverland Gård. Bruce Hackett var
guide og kunne fortelle mange interessante ting underveis, blant annet om husmannsplasser og

pilgrimsleder. På Nygård ble det uteservering av kaffe/te/brus og vafler og alle fikk en hyggelig prat

både underveis og under kaffen.

Roseslottet, Frognerseteren: 20 personer fant veien opp til Frognerseteren og Roseslottet. Takk til
Lillan Svendsen som sto for arrangementet. Alle var enige om at Roseslottet var interessant og

absolutt verd et besøk. Til slutt spaserte så godt som alle ned til Frognerseteren kaf6 hvor praten gikk

livlig over en kopp kaffe/te og høye smørbrød og eplekake m/krem.
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