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Medlemstall: 

Ved utgangen av 2019 besto Klubben av 73 medlemmer og 14 støttemedlemmer, totalt 87. Ved 
forrige årsskifte var det 69+11=80. 

Styremøter: 

Det ble i 2019 avholdt 4 styremøter: 22. jan., 25. april, 10. sept. og 7. nov. 

Medlemsmøter: 

Det ble i 2019 avholdt 4 medlemsmøter: Årsmøte 27. febr., Vårmøte 14. mai, Høstmøte 9. okt. og 
Julemøte 4. des. 

Årsmøtet: 16 personer møtte. Vanlige årsmøtesaker. 1. Årsberetning 2018. Godkjent. 2. Årsregnskap 
2018. Med et par kommentarer (økonomisk bidrag til LOP og bankgebyr) ble det reviderte 
regnskapet godkjent. 3. Valg 2019. Valgkomiteens forslag ble fremlagt og vedtatt med akklamasjon 
(se over). 4. Kontingent 2019. Vedtatt uendret, kr. 300,- pr år for medlem, kr. 200,- pr år for 
støttemedlem. 5. Aktvitetsplan 2019. Fremlagt, drøftet og vedtatt. 6. Justering av vedtekter. Lederen 
redegjorde for krav fra LOP om enkelte endringer av klubbens vedtekter slik at de samsvarer med 
LOP´s «Normalvedtekter for lokallag», bl a skal «Valg» være et obligatorisk sakspunkt på Årsmøtet. 
For øvrig ble vedtektene til Meteorologisk institutts seniorklubb beholdt uendret. –  

Årsmøtet ble avsluttet med gaver og takk til Else Marie Kristiansen for uunnværlig innsats på alle våre 
medlemsmøter, til leder Arnulf Heidegård og styremedlem Terje Agnæss for det store arbeidet de 
har nedlagt for Klubben gjennom mange år og takk til Meteorologisk institutt for god hjelp og velvillig 
utlån av lokaler og utstyr ved møtene våre. Arnulf tok ordet, gratulerte medlemmene med valget og 



ønsket styret og den nye lederen Lillian Svendsen lykke til. Deretter ble det servert nydelig lapskaus 
og drikke, samt kaffe og kaker. 

Vårmøtet: Hele 43 personer fant veien til kveldens møte i kantinen. Tidligere kollega Svein M Fikke 
holdt et interessant og morsomt, illustrert og levende foredrag om et relativt ukjent tema, nemlig om 
forholdet mellom vær, skyer, himmel, kunstnerens sinnsstemning og selve kunstverket. Svein snakket 
spesielt om hvilke skyer Edvard Munch så eller tidligere må ha sett da han malte «Skrik» i 1893. Den 
helt spesielle ildrøde kveldshimmelen, var det perlemorskyer, lysende nattskyer eller et resultat av 
støv og aske i atmosfæren etter det kraftige vulkanutbruddet i Indonesia i 1883? Tittelen på 
foredraget var «Skrikende skyer – eller – hvem skrek først, Edvard eller naturen?» Det var tydelig at 
foredraget engasjerte tilhørerne! Etterpå var det spekemat med tilbehør og høvelig drikke, senere 
kaffe og kake. 

Høstmøtet: 40 personer møtte. Kollega Jan Erik Johnsen fra Klimaavdelingen har gjort mange reiser 
rundt om på kloden, og denne kvelden delte han noen av sine opplevelser og inntrykk fra Nord-Korea 
med oss. Ikke mange har vært på besøk i dette lukkede landet. Staten kontrollerer alle deler av 
samfunnet og reisen skjer gjennom forhåndsorganiserte turer med egne guider, som følger deg over 
alt, også på hotellet. Innreisen skjer vanligvis fra Kina eller Russland. Jan Erik fortalte og viste bilder 
fra et spennende land med en vakker og variert natur, men det er ikke enkelt på egen hånd å danne 
seg inntrykk av hvordan folk lever og tenker. Til slutt var det anledning til flere gode spørsmål og svar.  
– Etter foredraget ble det servert reker med tilbehør, hvitvin og mineralvann, etterfulgt av kaffe og 
kake. 

Julemøtet: Rekordmange tok turen til julemøtet, hele 52. Lederen ønsket alle velkommen med gløgg 
og pepperkaker. Det hadde dessverre ikke lyktes oss å få juletre på plass i kantinen i år, men til 
gjengjeld var det dempet takbelysning og lys på bordene. Julemat og tilhørende drikke ble inntatt ved 
fire nydelig dekkede bord og samtalen gikk lett. Under den etterfølgende kaffe med kaker tok Lars 
Petter Røed frem gitaren og forsamlingen gjorde tapre forsøk på å avsynge noen av de utdelte 
julesangene. Det var imidlertid da gitaristen og Bruce Hackett sammen fremførte blues og rock fra 
60-og 70-årene at stemningen steg til de store høyder. Møtet ble avsluttet med at alle ønsket 
hverandre god jul, før de dro ut i vinternatten etter en fin kveld. 

Turer: 

Fra onsdag 4. til fredag 6. september dro 23 medlemmer av Seniorklubben t/r Oslo-København med 
DFDS Crown Seaways. Turen ble vellykket med buffet på nedtur og felles middag på hjemtur. I 
København var det individuelle turer i sol og nydelig vær, før noen kraftige regn-og tordenbyger 
gjorde at de fleste måtte søke tilflukt innendørs, gjerne i en kro. Under overfarten var det rolig hav 
den ene veien, men høyst merkbar sjø i Skagerrak den andre veien.  
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