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Protokoll fra årsmøte i Pensjonistenes fellesorganisasjon Trondheim  

fredag 21. februar 2020 kl. 1200 I festsalen, Hornemansgården. 
På møtet deltok 58 stemmeberettigete. 

Sak 1: Åpning v/styreleder. 
Styreleder Bjørn Gurihus åpnet årsmøtet og ønsket velkommen. 

 
Sak 2: Godkjenning av innkallingen. 

 Innkalling var foretatt i henhold til vedtekter. 

Vedtak: Innkallingen godkjent. 

 

Sak 3: Godkjenning av sakliste og forretningsorden. 

Vedtak:  

  Sakliste og forretningsorden godkjent 
Sak 4: Konstituering. 

Styret foreslo Svein Erling Smolan som dirigent og Terje Osnes som referent. Det kom 
ingen andre forslag. 
Bjørn Isaksen og Laila Moum ble foreslått som protokollunderskrivere. 
Til tellekorps ble foreslått Ivar Nervik og Einar Ulriksen. 

 
Vedtak:  
Svein Erling Smolan ble valgt som dirigent, og Terje Osnes som referent. Jørn 
Isaksen og Laila Moum ble valgt til å underskrive protokollen.Tellekorps: Ivar 
Nervik og Einar Ulriksen valgt. 

 
Sak 5: Årsmelding 
  Følgende merknader kom til årsmeldingen. 

Kontrollkomiteens medlem Arne Bysveens organisasjonstilhørighet er SIT og 
varamedlem i valgkomiteens organisasjonstilhørighet er Statens vegvesens 
pensjonistforening. 
 
Under avsnittet, Kontor i Hornemansgården, kom Hans Hageset i Trondheim 
pensjonistforening med forslag om at det kontor PFO er tildelt, møterom 2 i 2. etasje, må 
bli tilgjengelig utover de 2,5 dager i uken en foreløpig er tildelt. Rommet må bli 
tilgjengelig for PFO 5 dager i uken slik at det blir et samlingsrom for PFO og dermed en 
base for pensjonistene. 
 
Hornemansgårdens kontor må bli et samarbeidende ledd med PFO, som beskrives i 
virksomhetsplanen.  
PFO må markedsføres som pensjonistenes organisasjon og hva PFO står for i magasinet/ 
bladet for Hornemansgården. 
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PFO må gjøre seg sterkere kjent/markedsført og ta oppgaver som viser og styrker at vi er 
pensjonistenes organisasjon i Trondheim. 
 
Det ble også bemerket at det er grunnlag for å vurdere tilskudd til Voi-Voi festivalen. 
 
I forbindelse med avsnittet om IT-utstyr ble det bedt om å vurdere å ta i bruk en 
styringsportal. 
 
Under avsnittet økonomi, ble status etterlyst. Uttrykket et betydelig beløp virker for 
upresist. 

 
Under avsnittet om medbestemmelse når det gjelder fremtidige aktiviteter i 
Hornemansgården, opplyste styreleder om at situasjonen ennå ikke er avklart og at 
diskusjonen pågår fortsatt. 
 
Vedtak:  
Årsmelding for 2019 godkjennes. 
Kontrollkomiteens beretning tas til etterretning. 

 
Sak 6: Økonomi 2019. 

Det ble fremlagt et resultatregnskap. Siden regnskapsfører, og dermed revisor, ikke hadde 
levert revidert regnskap til styret, kunne regnskap for 2019 ikke presenteres årsmøtet. Et 
forslag ble fremmet om å utsette behandlingen av revidert regnskapet for 2019 til et 
ekstraordinært årsmøte hvor et revidert regnskap kan presenteres. 

  Det ble også understreket at det ekstraordinære årsmøte måtte holdes på en tid hvor 
tidligere daglig leder var tilgjengelig for spørsmål knyttet til regnskapet. 
 

 Vedtak: Behandling av revidert regnskap for 2019 utsettes og behandles på et 
ekstraordinært årsmøte. 

 
Sak 7: Innkomne forslag. 

 Vedlagt innkallingen hadde styret fremmet forslag til vedtektsendringer. Bakgrunnen for 
forslaget var å bringe vedtektene i harmoni med den nye situasjonen for PFO etter 1. jan. 
2020.  

  Vedtak: Saken utsettes til et ekstraordinært årsmøte, eventuelt neste ordinære 
årsmøte. 

 
Sak 8: Virksomhetsplan. 

 

 Vedtak: Styret gis i oppdrag å videreføre elementene i virksomhetsplanen vedtatt på 
årsmøte 2. april 2019. 

Sak 9: Kontingent 2020 

  Vedtak: Kontingent på kr. 20 pr medlem opprettholdes. 
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Sak 10:Budsjett 2020. 

 

 Vedtak: Det framlagte budsjettforslaget vedtatt. Post lønn blir gitt ny betegnelse, 
administrasjonskostnader. 

   
Sak: 11:Valg. 

Valgkomiteens leder Eldar Hernes la fram valgkomiteens innstilling: 
 
Styre: 

Leder: Greta Bergmann, IF pensjonistforening Velges for 1 år 
Nestleder:Ingrid S. Hansen, Pensjonistforeningen COOP Velges for 2 år   
Styremedlem:   
Anbjørg Ulset Evensen, LOP,  Ikke på valg  
Steinar Hellesvik, Tr.h. fengsels pensjonistforening,  Velges for 2 år 
 Tormod Bekken, NITO pensjonistene,         Velges for 2 år   
 
Varamedlem: 
Sidsel Berg Fremstad, TOBB,      Velges for 1 år  
Bjørn Gurihus, Forsvarets seniorforbund,     Velges for 1 år 
 
Revisor: 
Arne Bysveen, Vegvesenets pensjonistforening,    Velges for 1 år 
Gunn Melting Schielderup, Pensjonistfor. EVERY,    Velges for 2 år 
Varamedlem: 
Gunnar Bech, SIT,        Velges for 1 år 
 
Valgkomite: 
Leder: Eldar Hernes, Tr.h. fengsels pensjonistfor.,   Ikke på valg  

  Else Hovdahl, NITO pensjonistene,    Velges for 2 år 
  Varamedlem: Knut Solem, Ranheim pensjonistfor.,  Velges for 1 år 
 
Vedtak: 

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Trondheim, 24. februar 2020, 

 
 
 
Terje Osnes  Laila Moum   Jørn Isaksen 


