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(Org nr.997391438)

Arsmøte i Meteorologisk institutts seniorklubb ble avholdt digitalt onsdag 3. mars
2021 k1.17.00-18:15. I forkant av møtet fra 16:15-16:45 holdt Meteorologisk institutts
(MET) direktør Roar Skålin et interessant innlegg om hva MET har oppnådd i 2020
og litt om hva som er planlagt i 2021, bl.a. nybygget.

23 personer møtte. Det var ingen merknader til innkallingen. Bruce Hacket ble valgt
til møteleder. Han ønsket alle velkommen, og innledet med noen ord om digital
møteetikette.
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1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent

2. Valg av 2 personer til å underskrive protokoll

Lillian Svendsen og Lars Petter Røed ble foreslått.

Vedtak: Forslaget godkjent.

3. Arsberetning 2020

Arsberetning 2020 ble lagt frem av sekretær Lars Petter Røed.

Vedtak: Arsberetn ingen godkjent.

4. Årsregnskap 2020

Arsregnskap 2020 ble lagt frem av kasserer Knut A. lden. Han kommenterte og
bemerket at utgiftene til Omkostninger bank var redusert drastisk da banken ikke



lenger trakk månedsgebyr. Det var ellers ingen bemerkninger til regnskapet. Revisor
hadde ingen anmerkninger. Revisor Ase Moen Vidal ble takket.

Vedtak: Regnskapet god$ent.

5. Kontingent 2021

Styret foreslo at årskontingenten ble holdt uendret, kr.300,- for medlem, kr.200,- for
støttemedlemmer.

Vedtak: Forslaget godkjent.

6. Valg. Valgkomiteen legger fram sin innstilling

I valgkomiteens fravær la Leder Lillian Svendsen frem komiteens forslag til nytt styre
tor 2021som følger:

Leder: Lillian Svendsen, gjenvelges,lår
Sekretær: Lars Petter Røed, gjenvelges, 2 år
Kasserer: Knut Arne lden, ikke på valg, 1 år igjen
Styremedlem 1: Rune Ringberg, gjenvelges, 2 år
Styremedlem 2: Sissel Stavem, ikke på valg, 1 år igjen
Varamedlem 1: Bruce Hackett, ikke på valg, 1 år igjen
Varamedlem 2: Eivind Ansgar Martinsen, ny,2 år

Revisor: Ase Moen Vidal, gjenvelges, 1 år
Valgkomit6: Brita Ullestad og Inger Nordin, gjenvelges, 1 år

Vedtak: Alle de foreslåtte ble valgt ved akklamasjon.

Leder Lillian Svendsen takket avgående varamedlem Karl Benjaminsen for sitt
utrettelig arbeid som styre- og varamedlem gjennom 35 år. En ytterligere takk vil
overbringes på det første møte hvor medlemmene igjen møtes fysisk. Videre ønsket
hun Eivind A. Martinsen velkommen som nytt varamedlem til Styret. Til slutt rettet
hun også en takk til valgkomiteen ved lnger Nordin og Brita Ullestad for godt utført
arbeid.

7. Aktivitetsplan 2021

Følgende tentativ aktivitetsplan ble lagt frem av Leder Lillian Svendsen på vegne av
Styret:

Onsdag 3.3. kl 18:00 Arsmøte (Digitalt)
Onsdag 2.6. kl 18:00 Vårmøte (om mulig i instituttets kantine)
Onsdag 13.10. kl 18:00 Høstmøte (om mulig iinstituttets kantine)
Onsdag 1.12. kl 18:00 Julemøte (om mulig i instituttets kantine)



Styret vil også i år måtte ta hensyn til de smittevernregler som gjelder nasjonalt, i

Oslo og lokalt på MET. Det vil bli styrende når Styret må vurdere om møtene kan
holdes, og hvordan logistikken rundt møteawiklingen må være (bl.a. servering). Som
før tar Styret sikte på å ha et faglig innslag, foredrag eller lignende på fysiske møter.
Vårmøtet, som normalt holdes i begynnelsen av mai, er pga. pandemien foreslått
flyttet til begynnelsen av juni i håp om at smittesituasjonen har bedret seg. Høstmøtet
er også foreslått skjøvet en uke senere enn vanlig, for å unngå kollisjon med skolens
høstferie. Avhengig av hvordan smittesituasjonen utvikler seg utover året, vil Styret
vurdere alternative aktiviteter, f eks utendørs. Styret vil også vurdere om det lar seg
g1øre å arrangere en tur (f eks båttur) i siste halvdel av augusUførste halvdel av
september.

Vedtak: Den foreslåtte aktivitetsplanen godkjent med anmerkninger som over.

8. LOP (orientering)

Leder Lillian Svendsen orienterte fra LOPs landsmøte, som forøvrig avholdes hvert
tredje år. Opprinnelig berammet til junt2020, men utsatt og avholdt digitalt 21.-22.
januar 2021. Som ønsket av medlemmene deltok Lillian Svendsen som delegat på
vegne av Seniorklubben (se årsberetning 2019). For de som ønsker detaljer fra
hennes orientering vises til LOP sine sider (https://lop.no/vart-arbeidllops-larldsmote-
apnet-i-daq). Lillian Svendsen understreket at ett av LOPs kjernepunkter er at
pensjonistene skal oppfattes som en ressurs for samfunnet og ikke en belastning.
Forøvrig har LOP en anstrengt økonomi. LOPs landsmøte vedtok derfor en økning av
medfemsavgiften med 50 kr pr. medlem for 2021. Deretter vil medlemsavgiften følge
konsumprisindeksen frem til neste landsmøte. Lillian Svendsen oppfordret videre
medlemmene til å ta en kikk på LOP sine websider (https://lop.no).

Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning.

9. Gras rotmottaker av tippem id lerlSe n iorkl u bbens vedtekter

Leder Lillian Svendsen orienterte. Vår søknad om grasrotmidler ble avslått siden vi
ikke er et lokallag da det i våre vedtekter under pkt 1 står: <Seniorklubbens formål er
å samle etatens seniorer, til felles arrangementer i form av møter, hyggekvelder, turer
m.m.D. A fremme en ny søknad om grasrotmidler krever derfor endringer i våre
vedtekter. I diskusjonen kom det frem at MET har et lokallag for seniorer i Tromsø og
muligens ett i Bergen. Det er derfor naturlig at det også er ett i Oslo for METs
seniorer i Østlandsområdet. Det ble også presisert at en slik endring ivedtektene ville
gjøre det mulig og sende inn en ny søknad om å bli mottaker av grasrotmidler.

Vedtak: Styret gis fullmakt til å fremme et forslag til endrete vedtekter med tanke på å
omgjøre Seniorklubben til et lokallag for METs seniorer i Østlandsområdet. Videre ble
det vedtatt at Styret kunne bestemme om et slikt forslag til endring av vedtektene
skulle legges frem for et ekstraordinært årsmøte eller på klubbens neste ordinære
årsmøte.
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1 0. Innkomne forslag fra medlemmene

Det var ikke kommet noen forslag fra medlemmene.

1 1. Eventuelt

Leder Lillian Svendsen orienterte om en mulighet for å gjenoppta tradisjonen med et
nyhetsbrev til medlemmene av Seniorklubben. Nyhetsbrevet skal gi informasjon om
ulike aktiviteter ved MET som kan være interesse for Seniorklubbens medlemmer.
Hun berømmet Eivind A. Martinsen og Agnes Eriksen for deres innsats i å utrede
denne muligheten med METs kommunikasjons-avdeling. Av sikkerhetsgrunner er det
ikke mulig å etablere en lukket Facebook-gruppe for dette formå|. Derimot har MET
sagt seg villig til, i samarbeid med Seniorklubben, å hjelpe til med å forfatte et
nyhetsbrev som kan sendes ut til våre medlemmer basert på nyheter og annet
materiale publisert på Instituttets intranettside Blest.

Vedtak: Styret ble bedt om å følge opp dette arbeidet i året som kommer.

Til slutt rettet Leder Lillian Svendsen en takk til Bruce Hackett for hans arbeid med å
tilrettelegge for et digitalt møte, og hans utmerkete ledelse av selve møtet.

Oslo 21 . april2021

Vi bekrefter at denne protokoll har vært sirkulert blant de medlemmene som var
tilsted på årsmøtet, og at de vedtak som fremgår over er korrekt i henhold til det som
ble vedtatt på årsmøtet.
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ReferenUSekretær

Lillian Svendsen
Leder

Bærum 21. april2021

Som møteleder bekrefter jeg at det som fremgår av årsmøteprotokollen over er i tråd
med min oppfatning av hva som ble sagt og vedtatt på årsmøtet

Bruce Hackett
Møteleder
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