Pensjonistforeningen HiST/NTNU

ÅRSMELDING FOR PERIODEN 21.02.18 – 20.03.19

Medlemstall pr dd: 94

Styrets sammensetning etter gjenvalg i 2018:
Ole Arvid Brønmo, leder
Greta L. Jagtøien, nestleder
Oddrun Bollingmo, kasserer
Hege Nordhuus Moe, sekretær
Petter Brækken, dataansvarlig
Berit Øien, styremedlem
Leif Sneen, styremedlem
Samtlige ble valgt for to år med mulighet for forlengelse.

Valg 2019 - se eget dokument

STYREMØTER
Det har vært holdt 11 styremøter i perioden. Det har ikke vært nødvendig med
ekstra arbeids-/pakkemøter på samme måte som tidligere, i og med at
informasjon om medlemsmøter og turer blir sendt ut digitalt.
Styremøtene har vært holdt privat på rundgang blant styremedlemmene uten
kostnad for foreningen.

Styrets arbeidsområder har i hovedsak vært:
-

Møte- og turprogram
Markedsføring og rekruttering
Oppdatering av medlemslister
Oppdatering og videreutvikling av foreningens hjemmeside
Økonomi

MEDLEMSMØTER/TURER 2018
1. Medlemsmøte med lunsj på Skistua 17.01.18.
Foredrag ved Kristen Moe. 24 deltagere.
2. Operatur til Kristiansund 13.-14.02.18.
Foredrag ved Trond Arnesen. 21 deltagere.
3. Årsmøte med lunsj i Nidaros Pilgrimsgård 21.02.18.
Kåseri ved Kim Småge. 28 deltagere.
4. Medlemsmøte med omvisning i Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider
og lunsj på To Tårn 21.03.18. 34 deltagere.
5. Medlemsmøte med lunsj i Nidaros Pilgrimsgård 18.04.18.
Kåseri ved Tor Erik Jenstad. 30 deltagere.
6. Vårtur til Tautra med guiding i Tautra Mariakloster og lunsj i
Klostergården 23.05.18. 16 deltagere.
7. Medlemsmøte med omvisning i Adresseavisen og lunsj ved Scandic
Bakklandet 10.10.18. 33 deltagere.
8. Medlemsmøte med omvisning på nye Campus Kalvskinnet
(lærerutdanning) med lunsj i SiT Kafe 14.11.18. 22 deltagere.
9. Juletur med lunsj til Selbusjøen Hotell og Gjestegård 12.12.18.
28 deltagere.

Det har gjennomgående vært større interesse for arrangementene i 2018 enn
året før.
Det kan ha sammenheng med emnetilbudet, men også at vi har benyttet
Pilgrimsgården som møtested. Det ble noe dyrere enn å bruke klasserom på
Moholt, men styret prioriterte hyggeligere omgivelser. En viktig del av
dagsorden vil alltid være muligheten for sosialt samvær.

I forbindelse med medlemsmøtene tilbys en enkel lunsj med tidligere
egenandel kr. 50.- som nå er hevet til kr. 100.Ved turarrangementer subsidieres utgiftene for den enkelte deltager
betraktelig, noe foreningen heldigvis har økonomi til.

ØKONOMI
Foreningens økonomi er tilfredsstillende. Dette er basert på tilskudd fra NTNU
og medlemskontingent. En ser ikke behov for å fremme forslag om heving av
medlemskontingenten.
For å kunne gi tilbud om aktuelle og interessante program, har styret også sett
det nødvendig å bruke foredragsholdere som har krevd honorar.

