
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019 
 

Årsmøtet i seniorgruppa i FO/Buskerud har følgende dagsorden: 

1. Beretning 

2. Forslag til endring av Retningslinjene våre, innlevert fra Jan 
Christensen 

3. Valg av tillitsvalgte til styre, representantskap og evt. valgkomite 

4. Møteplan for våren 

5. Eventuelt 

 

 

Sak 1 - BERETNING 

a) ORGANISASJONEN 
 
Ikke-yrkesaktive FO-medlemmer over 62 år i Buskerud, regnes automatisk som medlemmer av gruppa. 
Andre, for eksempel ikke-yrkesaktive FO-medlemmer bosatt utenfor Buskerud, men med tidligere 
arbeidsmessig/faglig tilknytning til fylket, kan søke medlemskap. 
Medlemmer av styret i FO/Buskerud kan delta som observatører. 
Kontingent dekkes av den sentrale FO-kontingenten. 
Seniorgruppa har egne retningslinjer, se våre hjemmesider. Seniorgruppa har noe under 100 registrerte 
medlemmer. 

 
b)  STYRET 
 
Seniorgruppa velger selv sitt styre, uavhengig av fylkesstyre og representantskap. 
Siden forrige årsmøte har seniorgruppa hatt følgende tillitsvalgte: 
Styremedlemmer: Inger B Mikkelsen, Elisabeth Sommerfelt og Liv Melar 
Varamedlem til styret: Jan Christensen. 
Varamedlem har møte- og talerett, ikke stemmerett på styremøtene. 
 
Medlemmer til representantskapet: Inger B Mikkelsen og Elisabeth Sommerfelt 
Varamedlemmer til representantskapet: Lisbeth Johansen og Birger Nilsen 

Styret har i perioden avholdt to møter, og ellers holdt kontakt via epost, tlf og sms. 
Styret har valgt å  ikke velge egen leder, men i stedet fungere som en troika og fordele arbeidsoppgavene seg 
i mellom. Det enkelte styremedlem har  i størst mulig grad har fått ansvar for ”sitt” møte. 
Styret har – til dels i samråd med medlemmene – funnet fram til temaer og foredragsholdere, lagt fram 
forslag til møtedatoer, innkalt til møter, innvilget søknader om medlemskap til FO-organiserte bosatt utafor 
Buskerud, og holdt kontakt med leder i FO/Buskerud. 



 
Styret er opptatt av å gi medlemmene god informasjon og bruker i hoedsak internett til dette formål. 
Vi søker å ha et oppdatert medlemsarkiv, og sender ut e-post til medlemmene i forkant av medlemsmøtene. 
På hjemmesidene, som er en del av FO/Buskerud sine hjemmesider – se www.fobuskerud.no -  bringer vi 
omtale av kommende møter og referater fra tidligere møter, samt annet  som vi tror kan være av interesse. 
Seniorgruppas retningslinjer samt  FOs seniorpolitiske plattform finnes også på våre hjemmesider. 
Seniorgruppa har  egen e-postadresse: seniorgruppa.fobuskerud@gmail.com 

 
c)  MØTEVIRKSOMHET 
 
Siden årsmøtet 22. januar 2018  har det – foruten årsmøtet - vært avholdt 6 medlemsmøter og to utflukter (en 
av utfluktene arrangert av seniorene i FO Vestfold).  Møtene har begynt kl 12, vært avholdt på Jonas B og 
har vart i 2-3 timer. 

Følgende temaer er tatt opp: 

19.2. Håkon Lutdal fortalte om sitt liv og virke i Drammen og andre steder. Han refererte også fra sin bok 
“med ordet i sin makt”- Boken ble solgt til interesserte  (7 medlemmer tilstede) 

19.3.Tilbud til rusmisbrukere og folk med psykiske problemer ved ruskonsulent Espen Solnørdal fra Lier 
Kommune (16 medlemmer tilstede). 

14.5. Arv og Testamente ved Carsten O Five  (19 medlemmer tilstede). 

11.6.  Sommertur til Eidsfoss (13 medlemmer deltok). 

5.9. Besøk på Slottsfjellet i Tønsberg sammen med, og arrangert av, seniorene i Vestfold ( 3 av våre 
medlemmer, 14 fra Vestfold). 

17.9. Harald Baardseth er hovedtillitsvalgt i Vestre Viken helseforetak og fortalte  om endringene innen 
tilbudet innen psykiatrien, “Sosialarbeidets plass i helseforetakene i dag” ( 17 medlemmer tilstede). 

29.10. “Livets historier” ved Grete Strømsøyen. Arne Birger Heli fortalte deretter fra turen “Ship to Gaza 
Norway”   ( 21  medlemmer tilstede). 

10.12. Prest i Fjell kirke Ivar Flaten fortalte fra sitt arbeid på tvers av kirkesamfunn i Drammen. 
Etterpå hadde vi julebord der FO Buskerud sponset oss med 150,- kr pr deltaker. Takk!!! (22 medlemmer 
tilstede). 

 
 
d) ØKONOMI 
 
Vi betaler ikke særskilt kontingent ut over kontingenten til FO, og vi tar heller ikke inngangspenger på 
møtene. Vi har ikke eget budsjett, og fører ikke eget regnskap. 

All vår drift finansieres av FO/Buskerud, og de dekker aktuelle regninger på mat/drikke samt en liten gave 
til foredragsholder. Foredragsholderne har ikke tatt honorar, med unntak av Carsten O Five som fikk kr. 
1.500,-. 
Vi har lånt gratis møtelokale i 2. etasje på kafe Jonas B. Gundersen på Bragernes Torg i Drammen. Dette 
lokalet har plass til ca 20 personer, og har i tillegg prosjektør. 
Gratis lokalleie krever at vi har en viss servering. Vi har derfor bestilt pizzaer og kaffe/te/vann som FO 
Buskerud har betalt for oss. Evt annen drikke har den enkelte betalt selv. 



Representantskapet har vedtatt at Seniorgruppa kan få dekket utgifter til foredragsholdere med inntil 
kr. 6.000,- pr år etter forhåndsklarering.  Utgifter til ekskusjonene dekker deltakere selv.  

 

e) FORHOLDET TIL ANDRE 
 
- Forholdet til styret i FO/Buskerud er godt.  Gry og Bjarne har vært meget behjelpelige. 
Vi får oversendt halvårige medlemslister over FO-Buskerud-seniorer over 62 år.  
 
- Vi har samarbeid med seniorutvalget i FO/Vestfold og inviterer hverandre til utflukter. 

 
f) TIDEN FRAMOVER 
 
Møtefrekvens med samlinger ca hver 5. uke, med ca 4 samlinger i halvåret, på fast ukedag, virker å fungere 
bra. P.g.a. at Pensjonistuniversitetet legger beslag på første mandag i måneden, prøver vi å holde oss unna 
denne mandagen. Samarbeidet med Jonas B Gundersen har fungert bra. 

Vi har en tidsramme på 3 timer for møtene, men opplever ofte å være ferdig før dette. 

Vi bestiller pizza etter at vi ser hvor mange som kommer, og maten blir servert etter at det meste av 
innledningen er avholdt, mellom 13.00 og 13.30. 

Møtetemaene bør etter styrets mening være en blanding av faglig og ikke-faglige emner. 

Det er sterkt ønskelig at medlemmene bidrar med forslag til temaer. 

Fra mars 2020 vil FO Buskerud være slått sammen med FO Akershus og FO Østfold til FO Viken. 
 
Styrets forslag til vedtak: Beretningen tas til etteretning. 

 

Sak 2 -  FORSLAG TIL ENDRINGER AV RETNINGSLINJENE, 
innlevert av  Jan Christensen (forslaget har ligget ute på vår 
hjemmeside siden desember). 

Styret har diskutert forslaget til endring i Retningslinjene som er lagt fram av Jan Christensen på klubbens 
hjemmeside. 

Følgende forslag legges fram for årsmøtet: 

Pkt 3 (vedtas som i Jans forslag;)       
3. Årsmøte: 
Første møte i hvert kalenderår, er årsmøte. 
På årsmøtet legges fram beretning. Etter innstilling fra valgkomitéen velges nytt styre, 
delegater/varadelegater til FO-Buskerud sitt representantskap, samt ny valgkomité. 
Årsmøtet kan også behandle forslag som er kunngjort på forhånd. 

Pkt 4 (vedtas i hovedsak som i Jans forslag)      
4. Styre og valgkomité: 
Styret består av 3 personer samt 2 (eller inntil 3) varamedlemmer, alle valgt for ett år. 
Styret konstituerer seg selv, og kan velge leder for hele eller deler av valgperioden. 
Ved styre-avgang i årsmøteperioden, rykker varamedlem opp. 



Valgkomitéen består av inntil 3 personer, 2 valgt for ett år av årsmøtet, 1 utpekes av styret. Styrets 
representant er koordinator. 

Uenigheten som legges fram for årsmøtet er da bare antall varamedlemmer til styret.  

 

Sak 3 – VALG AV TILLITSVALGTE 

Styret stiller sine plasser til disposisjon, og synes det er bra med en viss rotasjon i verv. 
Vi har i år ikke hatt egen valgkomite, vi har snakket med flere og ser gjerne en rotasjon i styret. 
 
Det skal velges: 
3 styremedlemmer, og 2 (inntil 3) vararepresentanter til styret 
3 (4) delegater til FO/Buskerud sitt representantskap med  varadelegat(er) Valgkomite på to medlemmer 
(pluss at styret seinere supplerer komiteen med et medlem) 
 
Vi har ikke hatt valgkomite. Styret fremmer følgende forslag på tillitsvalgte som  alle er villig til å stille, – 
og ser gjerne at det kommer nye  og andre benkeforslag. Vi synes det er bra at møtet har mange å velge 
blant: 
Liv Melar, 
Elisabeth Sommerfelt, 
Carl Grydeland, 
Lisbeth Johansen, 
Jan Christensen,  
Birger Nilsen 
(Vi fortsetter å ringe til flere) 

Legges fram uten forslag til innstilling. 

 

Sak 4 – MØTEPLAN FOR VÅREN 

Styrets forslag: 
Mandag 11.mars,  (etter 6 uker) 
mandag 29.april, (etter 7 uker og påske) 
mandag 3. (etter 5 uker, senioruniversitetsdag? ) eller mandag 17. juni (etter 7 uker og pinse) 
(evt. bytte ukedag for ekskusjon) 

 

Sak 5 - EVENTUELT 

 


