
METEOROLOGISK INSTITUTTS SENIORKLUBB 
ÅRSMØTE 2020 

Protokoll/referat 

 
Årsmøte i Meteorologisk institutts seniorklubb ble avholdt i kantinen på Meteorologisk 
institutt onsdag 26. februar 2020 kl.1845-1945. 

29 personer møtte. Det var ingen merknader til innkallingen eller til valg av 
møteleder. Årsmøtet ble ledet av Lillian M Svendsen, som ønsket alle velkommen. 

 

Saksliste: 

1. Godkjenning av sakslisten 

2. Årsberetning 2019 

3. Årsregnskap 2019 

4. Kontingent 2020 

5. Valg. Valgkomiteen legger frem sin innstilling 

6. Aktivitetsplan 2020 

7. LOP – Landslaget for offentlige pensjonister (orientering) 

8. Skal Seniorklubben registrere seg som mottaker av grasrotmidler? 

9. Eventuelt 

 

1. Godkjenning av sakslisten 

Sakslisten ble godkjent 

 

2. Årsberetning 2019 

Årsberetning 2019 ble lagt frem av sekretær Haakon Melhuus. Godkjent. 

 

3. Årsregnskap 2019 

Årsregnskap 2019 lagt frem av kasserer Knut A Iden. Han kommenterte og takket for 
det store beløpet som er overført Seniorklubben fra den nå avviklede Stavernodden 
personalforening. Ellers var det noen spørsmål om kontingenten til LOP, porto og 
månedsavgift til banken. Disse ble redegjort for av kassereren. Revisor hadde ingen 
anmerkninger. Regnskapet godkjent. Revisor Åse Moen Vidal ble takket. 



 

4. Kontingent 2020 

Styret foreslo at årskontingenten ble holdt uendret, kr.300,- for medlem, kr.200,- for 
støttemedlem. Dette ble vedtatt. 

 

5. Valg 

Valgkomiteen la frem flg forslag til nytt styre for 2020, alle ble valgt ved akklamasjon. 

Leder: Lillian M Svendsen, gjenvalgt, 1 år 

Sekretær: Lars Petter Røed, ny, 1 år 

Kasserer: Knut Arne Iden, gjenvalgt, 2 år 

Styremedlem 1: Rune Ringberg, ny, 1 år 

Styremedlem 2: Sissel Stavem, gjenvalgt, 2 år 

Varamedlem 1: Bruce Hackett, ny, 2 år 

Varamedlem 2: Karl Benjaminsen, 1 år igjen 

Revisor: Åse Moen Vidal, gjenvalgt, 1 år 

Valgkomite: Inger Nordin, ny, 1 år og Brita Ullestad, gjenvalgt, 1 år 

 

Valgkomiteen 2019, Kåre Stavem og Brita Ullestad, ble takket for godt arbeid. 

 

6. Aktivitetsplan 2020 

Flg foreslåtte plan fra styremøtet 15. januar ble lagt frem og vedtatt: 

Onsdag 26. februar: Årsmøte. Onsdag 6. mai: Vårmøte (spekemat m/tilbehør). 
Onsdag 7. oktober: Høstmøte (reker m/tilbehør). Onsdag 2. desember: Julemøte. 

Styret tar sikte på å ha et faglig innslag, foredrag eller lignende på møtene. Det er 
også et ønske om å arrangere en fellestur på ettersommeren eller tidlig høst. Og 
selvsagt er det mulig å delta på turer i regi av LOP. 

 

7. LOP (orientering) 

Leder 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 medlemsskap. Det avholdes 
landsmøte i LOP i begynnelsen av juni. Årsmøtet gav styret fullmakt til å sende en 
delegat dit fra Seniorklubben. 



 

8. Skal Seniorklubben registrere seg som mottaker av grasrotmidler? 

På bakgrunn av et notat fra styret redegjorde lederen for saken. Foreninger og 
organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund, kan under 
visse forutsetninger bli såkalt grasrotmottaker hos Norsk Tipping. Det vil ikke koste 
oss noe, men vil derimot kunne generere inntekter, når spillerne gjennom Norsk 
Tipping øremerker sin grasrotandel til Meteorologisk institutts seniorklubb. Saken ble 
diskutert. Årsmøtet vedtok at Klubben søker om å bli registrert som grasrotmottaker. 

 

9. Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt. 

 

 

Blindern 26. februar 2020 

 

 

Lillian M Svendsen               Lars Petter Røed                  Knut Arne Iden 

     leder                                  sekretær                             kasserer 

 

 

Rune Ringberg                         Sissel Stavem 

styremedlem                            styremedlem 
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                                                                                           Haakon Melhuus 

                                                                                        referent/avg. sekretær 

 



 


