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Pensjonistforeningen NTNU 

Årsmelding 2022 for Pensjonistforeningen ved NTNU 
 
Styret har siden årsmøtet 22. mars 2022 hatt følgende sammensetning: 
  
Styreleder, 
møteansvarlig/søknadsansvarlig 

Erling Nardo Dahl 2020-2023 

Styremedlem, søknadsansvarlig May Brit Blomquist 2020-2023 
Styremedlem, medlemskontakt, 
referent 

Grethe Aune 2022-2024 

Styremedlem Ann Rudinow Sætnan 2020-2023 
Styremedlem Sverre Nistov 2020-2023 
Styremedlem, webansvarlig Petter Brækken 2022-2024 
Varamedlem Svein Hugo 

Bartholsen 
2020-2023 

Varamedlem Eli Skarpnes 2020-2023 
   
Kasserer Gunnar Flack 2019-2023 
   
Revisor Eli Solberg 2020-2023 
Revisor varamedlem Tore Strømmen 2020-2023 
   
Valgkomite Ole Brønmo  2022-2024 
Valgkomite Tore Jørgensen 2022-2024 
Valgkomite varamedlem Tore Strømmen 2022-2024 
   

 

Representanter til årsmøtet i Pensjonistenes Fellesorganisasjon (PFO) 

Grethe Aune og May Brit Blomquist 

Medlemmer 

Foreningen hadde 184 medlemmer i år. 

Medlemskontingent 

Det ble enstemmig vedtatt at medlemskontingenten fortsatt skal være kr 250,-. 
Ektefelle/samboer kan også være medlem til samme pris. 

Ikke-medlem i følge med medlem må betale full pris på arrangement som sponses av 
foreningen. Det lønner seg derfor å være medlem. 

Medlemsmøter 

Vårens første møte ble gjennomført 8. mars. Til å fortelle om kvinnedagen, fikk vi 
professor emeritus Agnes Bolsø, fra NTNU. Hun holdt et flott foredrag om denne 
dagens opprinnelse og knyttet også sitt foredrag til den alvorlige hendelse som 
nettopp hadde skjedd, nemlig Putins invasjon av Ukraina.  

Etter foredraget spilte musiker Karl Magnus Vendel på lutt og gitar. 
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22. mars - årsmøtet 2022. 

Årsmøtet ble gjennomført etter oppsatte punkter. Rett etter årsmøtet foreleste leder i 
Naturvernforbundet i Trøndelag, Magne Vågsland, om «Produksjon og anvendelse 
av hydrogen som energikilde». 25 medlemmer deltok. 

21. april – Overlege Berit Helen Jensen Grandaunet ved Institutt for klinisk og 
molekylær medisin, NTNU, holdt foredrag om «Revmatisme». 32 medlemmer deltok. 

31. mai – Professor Dorthe Stensvold, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, 
NTNU, foredro over temaet «Betydningen av fysisk aktivitet for fysisk og mental helse 
hos eldre». Hun var prosjektleder bl.a. for Generasjon 100-studien, som er et 
pågående forskningsprosjekt. 47 medlemmer deltok. 

16. september – Musiker Jørgen Skogmo spilte gitar og etterpå fikk vi et foredrag 
ved professor emeritus Tor G. Syvertsen med tema «Hautagogikk». 35 medlemmer 
deltok. 

14. oktober – Musikk ved pianist Jørgen Larsen. Foredrag om «Bioenergi og fjerning 
av CO2 fra atmosfæren» ved sjefsmarkedsutvikler Phd Marie Bysveen, SINTEF 
Energi AS, avd Termisk energi. 46 medlemmer deltok. 

11. november – «Kunstig intelligens» ved professor Helge Langseth, Institutt for data 
og informasjonsvitenskap, NTNU. Musiker Øystein Baadsvik underholdte på tuba. 
Han er verdenskjent og helt i topp. Han ble akkompagnert på flygel av sin kone. 
50 medlemmer deltok. 
 
6. desember – Julelunsj på Kvilhaugen gård. Også i år ble julelunsjen gjennomført i 
et festpyntet lokale på Låven med 75 medlemmer til stede. Musiker Per Olaf Green 
geleidet oss gjennom lunsjen med pianospill.  
 

Teatergruppa inviterte til to teaterforestillinger både vår og høst. Godt oppmøte på 
alle fire. 

Den 1. og 2. april fikk vi overvære forestillingen Amadeus, en episk rocka Mozart. 

Den 28. og 29. oktober var det Markens grøde av Knut Hamsun.  

Det var også mulig å ta en matbit i restauranten før forestillingene og flere benyttet 
seg av dette. 

Turgruppa inviterte i juni til dagstur til Veidholmen, Smøla. Pga svært lav påmelding 
måtte turen avlyses. 

Den 27. og 28. september ble det gjennomført en to-dagers tur med buss til Rondane 
Høyfjellshotell. Første stopp var Spidsbergseter Resort hvor deltakerne spiste lunsj 
før de kjørte videre til overnattingshotellet. Dagen etter gikk hjemturen via Dovre hvor 
lunsjen ble inntatt på Dovregubbens hall. 21 deltakere. 

 
Styremøter 
 
Det ble gjennomført fem styremøter dette året. 
Datoer: 8. mars, 31. mai, 25. august, 14. oktober og 21. november. 
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Økonomi 
 
Tilskudd 
Velferdsmidler fra NTNU   kr   40.000,00 
Norsk Tjenestemannslag (NTL)  kr     2.000,00 
Pensjonistforeningen ved Hist  kr   34.000,00 
 
Balanse 
Bank pr 1.1.2022    kr   90.861,19 
Underskudd     kr   15.387,02 
Bank pr 31.12.22    kr    75.498,17 
 
 
Gave til veldedig formål 
Foreningen ga kr 10.000,- til Adresseavisens juleinnsamling desember 2022. 
 
Nettside 

Vår hjemmeside hadde tidligere en litt kronglete adresse. Man kan nå bruke to 
snarveier til siden, enten ntnup.no eller ntnupensjonist.no. Her finner man info om 
kommende medlemsmøter og andre arrangement samt tidligere avholdte møter. Man 
kan også melde seg på møtene via nettsiden. Grethe Aune mottar da påmeldingen 
på lik linje med epost. 

 

For styret i Pensjonistforeningen ved NTNU 

Grethe Aune (styremedlem/sekretær) 


