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ÅRSMØTEREFERAT 

For 2019 

For Frogner Seniornett 

 

Årsmøtet ble avholdt på Frogner Seniorsenter, Kurslokalet 27.02.2020 kl 13:00 

Det var 11 medlemmer tilstede. 

Styreleder Tore Langemyr Larsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Dagsorden følger av punktene 

nedenfor: 

1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere 

Finn Hall Torgersen ble valgt til møteleder, Tore Langemyr Larsen til referent, Edith Lundem 

Jakobsen og Grethe Robertsen til protokollunderskrivere. Valgene ble foretatt ved 

akklamasjon.  Møtet var derved konstituert. 

2. Gjennomgang av Årsmeldingen for 2019 

Årsmeldingen med resultatregnskap og balanse ble godkjent. Noen generelle kommentarer 

som fremkom er listet under Eventuelt. 

3. Valgkomiteens innstilling / forslag til ny valgkomité 

Valgkomiteens leder, Joe Heidenreich, presenterte innstillingen. Styremedlem Ragnhild 

Svendsen ønsket ikke gjenvalg og er foreslått erstattet inntil videre av Joe Heidenreich og 

Grethe Robertsen på delt basis. Det er ønskelig at denne styrestillingen blir erstattet på 

permanent basis. Styret bemyndiges til å søke og innsette dette styremedlemmet.  

Grete Mathisen og Joe Heidenreich ønsker ikke gjenvalg i valgkomiteen. Seniorveileder 

Mariyana Neloska i Frogner bydel innstilles som nytt medlem i valgkomiteen. Den siste (nr. 3) 

komitéplassen foreslåes åpen inntil styret finner en passende person til dette vervet. 

4. Valg 
  

Alle innstillinger og forslag ble vedtatt med akklamasjon.  Revisor David Llewellyn Edwards ble 

gjenvalgt ved akklamasjon. 

 

Styret har derved den følgende sammensetning: 

 

- Tore Langemyr Larsen, leder 

- Edith Lundem Jakobsen 

- Irene Orlich 
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- Else Marit Larsen, kasserer 

- Finn Hall Torgersen 

- (Joe Heldenreich / Grethe Robertsen) pro tempus 

Valgkomiteen har den følgende sammensetning: 

- Grethe Robertsen 

- Mariyana Neloska 

- (ledig plass) 

5. Eventuelt 

Det ble kommentert at foreningen må søke flere veiledere og generelle medlemmer.  

Seniornetts budskap og virke bør spres også gjennom venner og kontakter til enhver tid.  

Forslag om å ta frem en liten brosjyre, en flyer, om oss og som kan deles ut ved alle 

anledninger. 

Forslag om å avholde kursene fra Majorstuen Seniorarena OGSÅ på Schafteløkken – da på 

forskjellige dager. 

Det ble kommentert at kursrommet på Majorstuen var meget trangt og noe til hinder for at 

veiledere kan gå rundt i salen og hjelpe til. Større kurslokale er forespurt Majorstuen 

Seniorarena. Det er også ønskelig å flytte kursdagen til torsdag for ikke å kollidere med 

veiledningen på Schafteløkken. 

Det er ønskelig å øke virksomheten til foreningen ved for eksempel å etablere veiledning/kurs 

på andre steder i Bydel Frogner (Skillebekk, Bygdøy). Forslag om å invitere data-veileder på 

Bygdøy Seniorsenter, Hans Borge, til å delta i et styremøte i nærmeste fremtid. 

Møteleder Finn Hall Torgersen hevet så møtet og fikk akklamasjon.  

 

Oslo, 27. februar 2020 

 

 

____________________     ___________________ 

Edith Lundem Jakobsen      Grethe Robertsen 

 

________________________ 

Tore Langemyr Larsen, referent 


