


Leder: Eivind A. Martinsen ny 1år 
Nestleder: Lars Petter Røed ikke på valg 1 år 
Kasserer: Knut Arne Iden gjenvelges 2 år 
Styremedlem 1: Lillian Svendsen ny 1 år 
Styremedlem 2: Anne Eriksen ny 2 år 
Varamedlem 1: Bruce Hackett gjenvelges 2 år 
Varamedlem 2: Mette Arnesen ny 1 år 

Revisor: Ase Moen Vidal gjenvelges 1 år 
Valgkomite: Brita Ullestad gjenvelges 1 år 

Inger Nordin gjenvelges 1 år 

Vedtak: Alle de foreslåtte ble valgt ved akklamasjon. 

Leder Lillian Svendsen takket avgående styremedlem Sissel Stavern for godt arbeid 
gjennom mange år i Styret. Hun takket også Rune Ringberg som valgte å gå ut av 
Styret etter to år som styremedlem. Videre ønsket hun Eivind A. Martinsen 
velkommen som ny leder av Styret og ønsket ham lykke til. Til slutt rettet hun også 
en takk til valgkomiteen ved Inger Nordin og Brita Ullestad for godt utført arbeid. 

7. Aktivitetsplan 2022

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

Tirsdag 1.3. kl. 18 Årsmøte 
Torsdag 17.3. kl. 12 Dramalesning av teaterstykket "Alderens vår", 
Litteraturhuset (invitasjon kommer) 
Onsdag 11.5. kl. 18 Vårmøte (om mulig i Instituttets kantine) 
Onsdag 12.10. kl. 18 Høstmøte (om mulig i Instituttets kantine) 
Onsdag 7.12. kl. 18 Julemøte (om mulig i Instituttets kantine) 

Her er det tatt hensyn til skolens vinter- og høstferie. Styret vil også i år måtte ta 
hensyn til de smittevernregler som gjelder nasjonalt, i Oslo og lokalt på MET når 
Styret vurderer om og hvordan møtene kan avholdes, og logistikken rundt 
møteavviklingen (bl. a. servering). 

Styret vil forsøke å få til en tur i marka i begynnelsen av juni. Hva med «månedens 
tur»? 

Styret vil også vurdere om det lar seg gjøre å arrangere tur (feks båttur) i slutten av 
august eller første halvdel av september, dersom det er interesse for det. 

Styret vil også gjerne høre om det er interesse for en noe lengre utenlandstur med 
hotellovernattinger. 

Vedtak: Den foreslåtte aktivitetsplanen godkjent med følgende anmerkninger. Ingen 
interesse for utenlandstur. Derimot stor interesse for båttur, og «månedens tur». 
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