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     Årsmøtereferat 

           for 2018 

         for Frogner seniornett 

Årsmøtet ble avholdt på Frogner seniorsenter, Kurslokalet 14.02.19. 

Kl 1100-1300. 

 

 
Det var 14 medlemmer tilstede. 

Tore Langemyr Larsen åpnet møtet med å ønske de fremmøtte velkommen.  

Han opplyste at det beklageligvis ikke var satt noen agenda for møtet. 

 

1. Valg av møteleder og referent 

 Sverre Røed Larsen ble valgt til møteleder og han takket for tilliten.  

 Ragnhild Svendsen ble valgt til referent. 

 

2. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen 

 Til å underskrive denne protokoll ble valgt: 

 Grethe M. Robertsen og Grethe Seliussen. 

 

3. Dagsorden 

 Da agenda for årsmøtet ikke var lagt frem foreslo møteleder en dagsorden. 

 Dette ble bifalt. 

 

4. Årsberetningen 

 Årsberetningen var ikke vedlagt møteinnkallingen og møteleder gikk gjennom  

 punktene i årsberetningen slik: 

 

 4.1 Oversikt styre/valgkomiteen/revisor/veiledere 

 4.2 Medlemmer 

 4.3 Aktiviteter/dataopplæring/Veiledertjenesten 

 4.4 Samarbeid og samfunnskontakt 

 4.5 Regnskap 2018 og budsjett 2019 

 4.6 Revisjonsberetning 

 4.7 Valg av styre, valgkomité og revisor 
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 Ad 4.1: Det er avholdt 10 styremøter i 2018 i tillegg til en operativ 

    møtevirksomhet.  

   Styret beklaget at de ikke har vært tilstrekkelig flinke til 

   å avholde samlinger med veilederne. Dette vil bli fulgt opp i 2019. 

 

 Ad 4.2: Medlemsmassen er fortsatt stabil. Redusert med 2 medlemmer i 

   2018. 

 

 Ad 4.3: Seniornett Frogner har i 2018 avholdt 28 kurs og vi noterer  

   dessverre en nedgang i kursvirksomheten. 

   For Veiledertjenesten opplever vi oppgang. 

   Seniornett Frogner har i 2018 anskaffet 2 stk nettbrett for utlån til  

   medlemmene. 

   Møteleder foreslo at det bør vurderes en endring i vedtektene slik  

   at bosted Frogner ikke er en nødvendig forutsetning for deltagelse  

   på kursene. 

   Møteleder foreslo også at man i bekjentgjøringen av kursene gir en 

   detaljert «undertekst» for å forklare kursets innhold. 

 

 Ad 4.4: Samarbeidet med Frogner seniorsenter har vært godt gjennom 

   året. Seniornett Frogner er også svært fornøyd med innsatsen fra 

   de frivillige. 

 

 Ad 4.5: Regnskapet ble gjennomgått. Overskudd ble oppgitt til kr. 14.000,- 

   Regnskapet ble godkjent. 

   Det ble gitt uttrykk fra styrets side at det ikke er et mål å ha stort  

   overskudd i regnskapet så det kan vurderes å gjøre flere  

   anskaffelser. 

   Dette er pr. d.d. litt lite oversiktlig da det skal installeres Fiber- 

   nett til Senteret og Seniornett Frogner må i denne sammenheng   

   kanskje bidra med noe til finansieringen av denne. 

   I forbindelse med installasjonen av Fibernett har Frogner  

   seniorsenter og Seniornett Frogner fått tilbud om en fantastisk  

   gave/støtte fra vårt medlem Sidsel Lydersen, stort kr. 40.000,-. 

   Årsmøtet uttrykte sin store takknemlighet for dette på vegne av 

   medlemmene. 

   Styret har også besluttet å beholde kr 50,- i kursrabatt pr kurs for  

   våre medlemmer. 
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 Ad 4.6: Revisor er godt fornøyd med regnskapet og han roste kasserer 

   Else Marit Larsen for en meget god jobb med regnskapet. 

    

 Ad 4.7: Alle styremedlemmene var på valg. De ble alle gjenvalgt og 

   styresammensetningen ble slik: 

   Tore Langemyr Larsen, styreleder 

   Finn Hall Torgersen, medlem 

   Irene Orlich, medlem 

   Edith Lundem Larsen, medlem 

   Else Marit Larsen, medlem 

   Ragnhild Svendsen, medlem 

 

   Årsmøtet ga styret fullmakt til å besette den resterende styre- 

   posisjon etter styrets vurdering 

 

   Valgkomiteens medlemmer, Joe Heidenreich, Grethe M. Robertsen  

   og Grethe Mathiesen ble også gjenvalgt. 

   Revisor David Edwardsen ble gjenvalgt 

 

   Møteleder oppfordret styret til selv å konstituere seg m.h.t.  

   varigheten av hvert enkelt styremedlems fungeringstid h.h.v,  

   1 år og 2 år, slik at ønsket om kontinuitet ivaretas. 

 

 Veien videre:  -   Flest mulig seniorer på nett 

    -   Få seniorene til ikke å gi opp 

    -   Få seniorene til å trives med datatekniske hjelpemidler 

 

 Styret stilte også spørsmål om hvorvidt beboerne i området Schafteløkken kan 

 være «mettet» da vi har holdt kurs på Schafteløkken i flere år. Vi bør kanskje  

 se til andre områder i bydelen, f.eks Skillebekk. 

 Dette vil Seniornett Frogner fokusere på i 2019 og vi vil gjennomføre møte  

 med bydelen i nær fremtid. 

 

Møte hevet 

     Oslo, 14.  februar 2019 

 

 

 

———————————————                            —————————————————— 

Grethe M. Robertsen                                                   Grethe Seliussen 


