Referat fra Nav Hedmark Pensjonistforening

Årsmøte 7. mars 2018 på Terningen Arena , Elverum.
Til stede var 23 stemmeberettigede medlemmer.
Åpning: Leder Marit T. Vestli ønsket alle velkommen.
1.Godkjenning av møteinnkalling og saksliste: Både møteinnkalling og saksliste
ble enstemmig godkjent av årsmøtet.
2.Konstituering: Årsmøtet ble enstemmig konstituert slik: Møteleder: Marit
Vestli. Sekretær: Birgit Deglum. Til å underskrive årsmøteprotokollen: Anne
Berit Pettersen og Randi Håkonsen.
3.Årsberetning: Marit T. Vestli gjennomgikk årsberetningen. Årsberetningen ble
enstemmig godkjent.
4.Regnskap 2017: Kassereren gjennomgikk regnskapet for 2017, og regnskapet
ble enstemmig vedtatt.
5.Budsjett 2018: Kassereren framla budsjettet for 2018. I fjor var det kun en
region som hadde utgifter til regionsamling. For å inspirere til slike samlinger i
alle regioner, er det foreslått at hver region kan bruke kr 2000,- til slike
arrangement – en samlet utgift på kr 8000,- for 2018. Budsjettet for 2018 ble så
enstemmig godkjent.
6.Kontingent 2019: Marit T. Vestli orienterte om kontingenten, som for 2018
utgjør kr 305,- til sammen. Det ansees en liten økning for 2019, slik: Kontingent
til Pensjonistforbundet, antakelig kr 187,-, Fylkesforeningen kr 60,- og Nav
Hedmark Pensjonistforening kr 85,-. Samlet kontingent for 2019 : kr 332,-.
Kontingenten for 2019 ble så enstemmig godkjent.
7.Innkomne saker: Det var ingen innkomne saker til styret. Styret har foreslått å
ta inn en ny paragraf i vedtektene, som omhandler regionkontakter: At det skal
velges minst 1 kontaktperson i hver region, og at regionkontaktene velges på
årsmøtet etter forslag fra hver enkelt region. Dette blir paragraf 4 i vedtektene,
og de resterende paragrafene i vedtektene blir så forskjøvet. Endringene i
vedtektene ble enstemmig vedtatt.
8.Aktivitetsplan for 2018: Marit T. Vestli henviste til aktivitetsplanen for 2017,
hvor vi siden årsmøtet i februar 2017 har hatt 5 styremøter, 1 utflukt til

Domkirkeodden, 1 fellesmøte og 1 julemøte. Planen for 2018 er foreslått og
bygger på planen for 2017, men den må revideres på det nye styrets første
styremøte den 21. mars. Invitasjonen til Savalen 18. – 21. juni er sendt ut, og
den enkelte måtte sjøl sørge for påmelding.
Det foreslås også at det sendes ut epost-referat til medlemmene fra styremøter
hvor viktige ting foreslås/bestemmes.
Det ble foreslått at det som står som vårt målbilde: « å redusere ensomhet»
også burde ta inn: « la oss leve for hverandre» i tillegg. Dette vil kanskje gjøre
målet mer « tilgjengelig» for alle.
Til slutt under punkt 8 så orienterte Aud Eek ( regionkontakt Glåmdalen) om tur
til Finnskogen den 12. juni. Endelig påmelding skal skje til Aud innen 10. mai.
9.Valg: Valgkomiteen har foreslått Jonny Nordby som nytt medlem i styret og
Oddrun Solheim som nytt varamedlem. Birgit Deglum har meldt utgang av
styret. Marit Vestli er på valg i år, men har sagt seg villig til å fortsette i 2 nye år.
Else Bergseng er også på valg, men har sagt seg villig til å fortsette i 1 år. Dette
ble enstemmig vedtatt. Styret konstituerer seg selv i neste styremøte.
Revisor Magne Egil Kalfoss er også på valg, men har sagt seg villig til å fortsette.
I valgkomiteen er Nanna Haugseth og Åse Karin Thorsberg på valg. Birgit
Deglum ble av styret foreløpig innvalgt i valgkomiteen den 17.01.18 etter som
Anne Karin Steen hadde meldt seg ut av pensjonistforeningen. Inger Murud er
foreslått inn i valgkomiteen. Årsmøtet valgte dermed enstemmig ny valgkomite
som følger: Nanna Haugseth fortsetter 1 år. Inger Murud velges for 2 år. Birgit
Deglum velges for 2 år.
Regionkontaktene fortsetter som før, bortsett fra at Solveig Nordskogen har
bedt om fratredelse. Hun erstattes av Randi Holter i region Hedmarken.
Enstemmig vedtatt.
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