Sammenslåing av pensjonistforeningene ved NTNU og HiST –

Forslag fra styret i Pensjonistforeningen ved HiST
HiST ble opprettet i 1994 som en sammenslåing av en rekke tidligere selvstendige
høgskoler. I 2015 skjedde det en ny sammenslåing, denne gangen med NTNU.
Pensjonistforeningen ved HiST ble opprettet i 20.02.2003, og har i hele perioden hatt
et medlemstall på rundt 100.
Foreningen har vært finansiert gjennom medlemsavgifter og bevilgninger fra
velferdsbudsjettet ved HiST, og fra 2016 velferdsbudsjettet på NTNU.
Aktiviteten i foreningen har vært møter med foredrag, underholdning og
kulturinnslag og felles turer med kulturinnslag, i hovedsak i Trøndelag, jfr.
Årsmelding 2019.
I og med at HiST ble slått sammen med NTNU, har situasjonen endret seg noe for
foreningen. HiST-identiteten vil uunngåelig svekkes, og flere vil over tid føle en
sterkere identifikasjon med det nye felles NTNU.
En må derfor forvente at stadig flere som pensjoneres fra de tidligere HiSTinstitusjonen vil føle det mer naturlig å slutte seg til til Pensjonistforeningen på
NTNU. Det er neppe noen dristig spådom å si at medlemsgrunnlaget for foreningen
over tid vil forvitre. Stagnasjon og nedgang i medlemstallet vil gå ut over
aktivitetstilbudet.
Aktiviteten i de to Pensjonistforeningenen ved NTNU er bygget over samme mønster.
En felles pensjonistforening for hele NTNU vil derfor ikke føles som noe brudd med
etablerte tradisjoner, Uansett vil entusiastiske og aktive medlemmer fra tidligere
HiST-institusjoner ha alle muligheter til å sette sitt preg på en ny sammenslått
pensjonistforening.
De to pensjonistforeningene ved NTNU får i dag bevilgninger fra den samme
velferdsposten. Vi er derfor konkurrenter til de samme bevilgningene.
Fra NTNUs side ser en det som en fordel å ha en pensjonistforening å forholde seg
til. Styrene i de to foreningene har hatt et felles møte med administrasjonen på NTNU
der en har diskutert en eventuell sammenslåing.
Ved siden av at en får et bredere tilbud i en samlet forening, vil det også bli enklere å
drive foreningen. Det har vist seg vanskelig, for ikke å si nesten umulig å å få folk til
å ta på seg styreverv, og det er styrets vurdering at dette ikke kommer til å bli enklere
når nåværende styremedlemmer sier nei til gjenvalg.

Rent formelt er det flere måter å gjennomføre etableringen av en felles forening for
hele NTNU på. De to hovedalternativene er nedleggelse av den ene foreningen, eller
en sammenslåing av de to foreningene.
Det første alternativet innebærer å føre tilbake oppsparte midler til NTNU, og
overlate til det enkelt medlem å melde seg inn i Pensjonistforeningen ved NTNU
Alternativ 2 innebærer en videreføring av dagens virksomhet innenfor nye
organisatoriske rammer. Eksisterende medlemmer blir automatisk medlemmer av den
nye felles foreningen, og vil selvsagt kunne melde seg ut dersom de ikke lenger
ønsker å stå som medlem. Sammenslåingen kan organiseres på en slik måte at en
enten velger et nytt styre, eller at en bare slår sammen de eksisterende styrene som så
i fellesskap legger frem forslag til nye vedtekter. Disse må så vedtas av et
ekstraordinært årsmøte.
Det foreslås at en velger alternativ 2 og slår sammen de to foreningene med et felles
styre bestående av eksisterende medlemmer i de to styrene. Det nye styret legger så
frem et forslag til et nytt sett felles vedtekter på et nytt ekstraordinært årsmøte.
Forslag til vedtak:
Pensjonistforeningen ved HiST slutter seg til forslaget om en sammenslåing av
pensjonistforeningen ved HiST og pensjonistforeningen ved NTNU til en felles
pensjonistforening for NTNU.

Styrene i de to foreningene utgjør styret for den nye felles foreningen. Dette styret
legger frem forslag til statutter for den sammenslåtte foreningen på et ekstraordinært
årsmøte. Oppspart kapital i de to foreningene overføres til den nye felles foreningen.

