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FORSVARETS SENIORFORBUND 

AVDELING KJELLER 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Årsmøte i Forsvarets Seniorforbund Avdeling Kjeller 

13. mars 2018 kl 18.30 

Fellesbygget FLO/Kjeller 

 

Referat/Protokoll 
 

 Leder ønsket alle velkommen til årsmøte i FSF-Kjeller. Vi ser litt tilbake på det vi engasjerer 

             oss i, nå er det historie, vi skal se fremover og legge til rette for et nytt spennende år. 

I fremtiden må alle forberede seg på å stå lengere i arbeide for å få samme pensjon som nå. 

Forsvarets seniorforbund mener at all aldersdiskriminering er lovstridig og at aldersgrenser i 

arbeidslivet må fjernes. Vi lever stadig lengere og er generelt friskere som eldre enn i forrige 

generasjon. Vår oppgave er å arbeide for at eldre kan ha gode og trygge møteplasser, og vi er 

heldige som hører til her på Kjeller. Våre tillitsvalgte gjør en meget god innsats hver dag, det er 

utrolig mye arbeid som blir lagt ned for at vi alle skal kunne gå på våre møter, reise på tur eller 

delta på andre arrangementer. 

Vår takk går også til våre samarbeidspartnere og støttespillere. 

Takk for at dere er engasjert, vi er avhengig av ditt engasjement og initiativ, du sitter på noen av 

våre beste kort – vennskap – sosialt fellesskap – og omsorg. 

 

Vi fikk også en hyggelig hilsen fra Roald Skram, han kunne ikke komme pga brudd i ankelen. 

 

Dagen i dag: I 1948 startet Norsk Tipping den første spilleomgang i fotball. 

 

Dagens Navn: Grete og Greta opprinnelig Gresk og betyr perle. 

 

 

Jubilanter i mars: 

Arild Jacobsen    80 år 2/3-2018 

Laila Mangset   80 år 4/3-2018 

Kirsten Larsson   75 år 21/3-2018 

Åge Hamang    75 år 28/3-2018 

Vi gratulerte våre jubilanter med applaus. 

 

Takkekort: 

 Haakon Sandbraaten: Tusen takk for nydelige blomster på min 75 års dag. 

 Hjerman Raaum: Tusen takk for blomster på min 85 års dag. 

 Erik Snare: Hjertelig takk for blomsterhilsen på min 70 års dag. 

 Gunhild Ruuds familie: Hjertelig takk for all deltakelse ved Gunhilds bortgang. 

 Aase Aarseth: Hjertelig takk for nydelig blomsterdekorasjon på min 100 års dag. 

 Arild Jacobsen: Hjertelig takk for flotte blomster jeg fikk på min 80 års dag. 

 

  Annen Info:  
Leder ønsker å invitere alle nye kandidater som er blitt valgt inn til konstituering, det    

kommer innkalling til de berørte. 

 

  Vårfesten er den 8. mai 2018. 
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ÅRSMØTE 2017  

 

1. Konstituering 
Det ble konstatert at årsmøte var beslutningsdyktig iht. vedtektene, og årsmøte ble erklært for 

åpnet. Med ref. til vedtektenes §2-5 pkt. a, er følgende gjøremål beskrevet: 

1. Innkalling er utsendt til medlemmene iht. gjeldene vedtekter, både elektronisk og pr post. 

2. Innkallingen ble godkjent. 

3. Saksliste er utsendt til medlemmene iht. gjeldene vedtekter, pr e-post. De som ikke har e-post 

fikk tilbud via sms om å få den tilsendt. Sakslisten ble godkjent. 

4. Leder ble valgt til møteleder. 

5. Styrets sekretær ble valgt til referent. 

6. Følgende to medlemmer ble valgt til å underskrive protokollen fra årsmøte: Magel Olsen og 

Oddlaug Borgos. 

7. Følgende to medlemmer valgt til tellekorps: Ingen ble valgt. 

8. Møteleder erklærte med dette årsmøte for konstituert. 

 

 

2. Årsberetning 

Vedtektenes § 2-5 pkt. c, leder gikk igjennom årsberetningen og rettet en stor takk til alle 

medlemmene for den gode oppslutningen til FSF-Kjeller. Årsberetningen ble godkjent. 

 

3. Regnskap 
Vedtektenes §2-5 pkt. d, behandling av regnskap og revisjonsberetningen ble presentert og det 

fremkom ingen merknader/spørsmål til den økonomiske beretningen.                                                

Regnskap og revisjonsberetning ble godkjent. 

 

4. Forslag fra styret endringer i Vedtektsendring, Kontingent. 
Vedtektenes § 2-5 g, forslag fra styret om å ikke øke kontingent for FSF-Kjeller men å 

opprettholde kontingenten. Kontingent er todelt, kr 200,-går til FSF Sentralt, kr 100,- til FSF avd 

Kjeller. Styrets forslag ble enstemmig godkjent. Ingen andre innkomne saker til Årsmøte. 

 

5. Handlingsplan 

Handlingsplanen godkjent. 

 Styret fokuserer sterkt på medlemspleie og hvordan vi kan få rekruttere flere medlemmer.   

 Opprettholde den gode kontakten med Vertsavdelingen. FLO/Base Kjeller, likeså å holde god        

kontakt med FSF Øvre Romerike. 

 

6. Budsjett for 2018: 

Styrets forslag til budsjett for 2018 ble godkjent. 

   

7. Valg 

Vedtektenes §2-5 pkt. h, valg skjer på basis av innstillingen fra valgkomiteen og er følgende: 

 

Valg av styre: 

Leder: Arne Kr. Karlsen    Gjenvalg  2018-2019  

Nestleder: John Rognstadtangen:   Ikke på valg  2017-2018   

Kasserer: Magel Olsen   Gjenvalg  2018- 2019 

Sekretær: Karin Evensen   Nyvalg   2018 

 

Styremedlemmer: 

   Vidar Berg-Pedersen         Gjenvalg  2018-2019 

   Oddlaug Borgos    Ikke på valg  2017-2018 

 Oddgeir Holen    Ikke på valg  2017-2018 

Åse Aardal IKT    Ikke på valg  2017-2018 
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