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Pensjonistforeningen NTNU 

 

Årsmelding 2021 for Pensjonistforeningen ved NTNU 

 

De første åtte måneder av 2021 var foreningen nedstengt pga Korona-pandemien.  
Det ble derfor ikke avholdt årsmøte denne våren, ei heller gjennomført valg av nye 
styremedlemmer. Utpå høsten 2021 tilbød styret seg å fortsette arbeidet fram til 
årsmøtet 2022. Derfor følger oversikt over styrets sammensetning fra 2020.  
 
Styret har siden årsmøtet 7. februar 2020 hatt følgende sammensetning: 
  
Styreleder, 
møteansvarlig/søknadsansvarlig 

Erling Nardo Dahl 2020-2022 

Styremedlem, søknadsansvarlig May Brit Blomquist 2020-2022 
Styremedlem, medlemskontakt, 
referent 

Grethe Aune 2019-2021 

Styremedlem, webansvarlig Ann Rudinow Sætnan 2020-2022 
Styremedlem Sverre Nistov 2020-2022 
Varamedlem Svein Hugo 

Bartholsen 
2020-2022 

Varamedlem Eli Skarpnes 2020-2022 
   
Kasserer Gunnar Flack 2019-2021 
   
Revisor Eli Solberg 2020-2022 
Revisor varamedlem Tore Strømmen 2020-2022 
   
Valgkomite Kari Prestmo 

Ascheoug  
2019-2021 

 Tore Strømmen 2019-2021 
Valgkomite varamedlem Åse Thrana 2019-2021 
   

 

Representanter til årsmøtet i Pensjonistenes Fellesorganisasjon (PFO) 

Grethe Aune og May Brit Blomquist 

Medlemmer 

Etter at medlemskontingenten var innbetalt besto foreningen av 180 medlemmer, 
hvorav 40 medlemmer fra Pensjonistforeningen ved Hist. 

Medlemskontingent 

I og med at foreningen kun hadde aktiviteter høsten 2021, betalte medlemmene halv 
kontingent, dvs. kr 125,- pr hode. 
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Medlemsmøter 

Våren 2021 hadde vi ingen medlemsmøter da foreningen var nedstengt. 

I september ble det lettet på møterestriksjonene. Styret ønsket da å starte med et 
utendørs treff. Turgruppa arrangerte derfor en spasertur i området Malvik/ 
Hommelvik. Værgudene spilte ikke på lag så det ble tur på andre forsøk, dog med 
kun noen få påmeldte. Men tur ble det!  

I oktober gjennomførte vi to medlemsmøter. Den 5.10. i Hornemannsgårdens festsal, 
hvor Karen Espelund holdt foredrag følgende tema: «Er internasjonal fotball kun et 
pampevelde?» Det var fortsatt restriksjoner, så maks 35 personer kunne møtes. 

Den 11.10 møttes vi på Estenstadhytta hvor vi hygget oss med musikkbingo før vi 
fikk servert en varm lunsj. Sol, regn og vind ute, men godt humør innendørs. I 
underkant av 30 deltakere. 

Teatergruppa inviterte til to forestillinger ultimo oktober. Begge var Mistero Buffo av 
Dario Fo og de foregikk i Theaterkafeen, hvor vi også fikk bespisning. Ca 30 
påmeldte til hver forestilling,  

16.11. møttes vi i Hornemannsgården, med historier og musikk ved Oddbjørn Anders 
Hagen fra Levanger, pensjonert rektor ved kulturskolen i Levanger. Bra oppmøte.  
 
Årets julelunsj ble arrangert den 7.12. i fjøset på Kvilhaugen gård. 70 medlemmer 
kunne nyte godt av julebuffet og god drikke i et trivelig julepyntet lokale, og vi ble 
underholdt av to humørfylte herrer, duoen Karsten Skarphol og Geir Engen Hansen. 
 
Styremøter 
Styret møttes kun én gang i 2021, den 23.8. i Hornemannsgården. Ellers har 
kommunikasjonen foregått på epost. 
 
Økonomi 
Velferdsmidler fra NTNU   kr   40.000,00 

Norsk Tjenestemannslag (NTL)  kr     2.000,00 

 

Overskudd     kr   55.218,78 

Bankbeholdning pr 31.12.21  kr 131.225,19 
 
 
Reiser 
Under koronapandemien har det ikke vært noen reisevirksomhet i foreningens regi. 

Nettside 

Vår hjemmeside har følgende adresse: NTNU Pensjonist Home. 

 

For styret i Pensjonistforeningen ved NTNU 

Grethe Aune (styremedlem/sekretær) 


