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                                                                                                                 Oslo 17.04.2021 
                            

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 15.4.2021    POSTPENSJONISTENE I OSLO 
 
Bakgrunn: Arbeidsutvalget anmodet om at årsmøtet 2021 skulle gjennomføres i løpet av april. 
Postpensjonistene i Oslo besluttet dermed å gjennomføre et skriftlig årsmøte. 
Detaljert beskrivelse ble sendt ut i PPNYTT for februar og lagt ut på nettet. 
 
Alle dokumenter som ble gjennomgått på årsmøtet, ligger på nettet  (f.o.m. pr. 12.mars). 

• Frist for å sende inn forslag var 7.mars. 

• Frist for å be om å få tilsendt dokumenter var 14.mars. 

• Frist for å sende inn svarskjema var 26.mars. 

• 2 medlemmer er bedt om å delta digitalt i møtet for å skrive under på årsmøteprotokollen. 
 
27 medlemmer sendte inn svarskjema innen 26.mars 2021. 
 

1. Åpning og valg av møteleder og sekretær 
Ingvar Kjøren er møteleder, og Else Margrete Myhre  er sekretær. 
 

2. Årsberetning 2020 
Kommentarer fra svarskjema: Ingen 
Årsberetningen ble enstemmig godkjent. 
 

3. Revidert regnskap for 2020 inklusiv revisjonsrapport fra revisor. 
Kommentarer fra svarskjema: Ingen 
Revidert regnskap ble enstemmig godkjent. 
 

4. Arbeidsplan 2018 – 2021 
Kommentarer fra svarskjema: Ingen 
Arbeidsplan 2018-2021 ble enstemming godkjent. 
 

5. Innkomne forslag 
Det var ikke kommet inn noen forslag innen oppsatt tidsfrist. 
 

6. Budsjett 2021 
Kommentarer fra svarskjema: Ingen 
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Budsjett 2021 ble enstemmig godkjent. 
 

7. Valg 
Kommentarer fra svarskjema: Fra ett medlem: «Ser at valgkomiteen har satt opp begge 
styremedlemmene på valg for 2 år. De 2 styremedlemmene bør være på valg for ulike år for å få 
kontinuitet i styret. Stemmer ellers ok for valgkomiteens forslag» 

 
Aksjon på punktet:  
Har hatt kontakt med Valgkomitéen og endret slik at Odd-Jostein Hyttebakk nå velges for 1 år.  
 
Valgkomiteens forslag ble deretter enstemmig vedtatt. 

 
 Styret 
 Leder                 Ingvar Kjøren                                            Ikke på valg  før 2022   
 Nestleder          Jan Rognaldsen                                        På valg for 2 nye år 
 Sekretær           Else Margrete Myhre                              Ikke på valg  før 2022   
 Økonomians.    Aud Irene Dalen Nielsen                        På valg for 2 nye år 
 Styremedlem    Odd-Jostein Hyttebakk                           På valg for 1 nytt år 
 Styremedlem    Arne Tømmerås                                       På valg for 2 nye år 
 Varamedlem     Inger Greve                                               Ikke på valg  før 2022   
 Varamedlem     Barbro Eyde-Axelsen                               På valg for 1 nytt år 
 
  Revisorer       
  Elin Dufseth                                                                           På valg for 2 nye år 
  Egil Hogstad                                                                          Ikke på valg  før 2022   
 
 Tur- og arrangementskomite 
 Leder Jens Myklebust                                                         På valg for 2 nye år 
 Medlem Anne Catrine Evensen                                        Ikke på valg  før 2022   
 Medlem Jan Rognaldsen                                                    På valg for 2 nye år 
 Medlem Ole Bjørn Brenna                                                 Ikke på valg  før 2022   
 
 Valgkomite 
 Leder      Per Arne Olsen                                                        På valg for 2 nye år 
 Medlem  Magne Furesund                                                   Ikke på valg  før 2022   
 Medlem  Berit Holm Olsen                                                   På valg for 1 nytt år 
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8. Avslutning 
 
Leder Ingvar Kjøren takket for møtet og for innsatsen. Han rettet en spesiell takk til Jon Greve og 
Roy Charles Lund som deltok digitalt for å skrive under årsmøteprotokollen.  
 
Årsmøtet ble gjennomført på en tilstrekkelig god måte. Vi sier oss fornøyd med antall deltakere. 
 
Protokollen vil bli lagt ut på nettsiden under «Dokumenter» sammen med de andre 
årsmøtedokumentene. 
Det vil bli laget et resymé som tas inn i PPNYTT for april 2021. 
 
Leder Ingvar Kjøren var glad for at årsmøtet kunne gjennomføres på denne måten.  

 
Årsmøtet varte fra klokken 11-12. 

 
 
 
            
 
 -------------------------------------------------          -------------------------------------------------- 
  Jon Greve        Roy Charles Lund 
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