
REFERAT 

ÅRSMØTE I LØRENSKOG PENSJONISTUNIVERSITET (LPU) 2017 

 

Onsdag 15. februar 2017 i Storstua, Lørenskog Hus. 

 

200 medlemmer deltok på årsmøtet. 

 

Leder Helge Svaar ønsket velkommen. 

 

Innkallingen, datert 04.01.2017, var sendt medlemmene i samsvar med vedtektene. 

Saksdokumentene til årsmøtet var også sendt ut på forhånd til medlemmene og tilgjengelige 

på hjemmesidene. Det var ingen bemerkninger til innkallingen, og dagsordenen ble godkjent. 

 

1. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen. 

 

Leder foreslo Vidar Waaden som ordstyrer, Jorun S. Waaden som referent, og Hans Jacob 

Nerdrum og Terje Graah til å underskrive protokollen. Det var ingen bemerkninger til 

forslagene. 

 

Vidar Waaden takket for tilliten og overtok ledelsen av årsmøtet. 

 

2. Styrets årsmelding 

 

Ordstyreren ga ordet til leder Helge Svaar. Det fremkom ingen bemerkninger, og 

årsmeldingen ble enstemmig godkjent. 

 

3. Aktivitetsregnskap 

 

Helge Svaar henviste til det utsendte, fremlagte regnskapet. Regnskapet for 2016 viser et 

overskudd på kr 49.731,47 og en egenkapital på kr 304.021,28 - et meget godt resultat. 

Revisor Vidar Waaden refererte revisjonsberetningen og konkluderte med at regnskapet gir et 

riktig bilde av balansen og resultatet. Innestående i bank og kassebeholdning er kontrollert. 

Aktivitetsregnskapet for 2016 ble enstemmig godkjent. 

 

6. Innkomne forslag 

 

6.1 Helge Svaar la frem følgende forslag til endring av vedtekter:  

 

§ 7 Valg: 

3. avsnitt: ”Alle valg og vedtak gjøres med alminnelig flertall. Dersom noen krever det,  skal 

votering skje skriftlig. I så fall velges tellekorps.” 

 

Forslaget som er innsendt av styret, går ut på å fjerne: ”Dersom noen krever det, skal votering 

skje skriftlig. I så fall velges tellekorps.” 

 

Begrunnelse: Få eller ingen saker krever skriftlig valg. Mye forberedelse med utarbeidelse av 

stemmesedler som må lages på forhånd, og ikke blir brukt. Mye administrasjon under 

årsmøtet for å gjennomføre skriftlig avstemming. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 



 

4. Fastsettelse av kontingent 

 

Helge Svaar la frem følgende forslag på vegne av styret: Årskontingent for 2017 settes ned 

med kr 100,- - fra kr 400,- til kr 300,-.  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

5. Valg 

 

Leder av valgkomiteen, Tove Lindberg, refererte valgkomiteens innstilling: 

 

a) Styreleder: Valgkomiteen hadde forslått gjenvalg av Helge Svaar 

Forslaget ble vedtatt enstemmig. Leder velges for 1 år. 

b) Tre styremedlemmer: Som styremedlem (kasserer) foreslo valgkomiteen gjenvalg av  

Kjell Hauger, som styremedlem (sekretær) gjenvalg av Kari Evensen og som  

styremedlem (dataansvarlig) gjenvalg av Knut Berg.  

Alle velges med en funksjonstid på 2 år. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

c) To varamedlemmer: Valgkomiteen foreslo gjenvalg av Inger Borse Berger og Terje 

Graah. Begge ble enstemmig valgt for 1 år. 

 

Det nye styret har dermed følgende sammensetning: 

Leder   Helge Svaar   Gjenvalg for 1 år 

Nestleder  Kjell Christiansen  Ikke på valg 

Kasserer  Kjell Hauger   Gjenvalg for 2 år 

Sekretær  Kari Evensen   Gjenvalg for 2 år 

Styremedlem  Kaja Rohde   Ikke på valg 

Dataansvarlig  Knut Berg   Gjenvalg for 2 år 

Varamedlem  Inger Borse Berger  Gjenvalg for 1 år 

Varamedlem  Terje Graah   Gjenvalg for 1 år 

 

d) Revisor: Valgkomiteen foreslo gjenvalg av Vidar Waaden som revisor og Roy Neraasen 

som vara til revisor. Begge ble valgt for 1 år. 

e) Valg av tre medlemmer til valgkomiteen: Som valgkomité foreslo styret gjenvalg av 

Tove A. Lindberg (leder) og Torill Tangerud, samt Hans-Joachim Schwarz (ny). 

Valgkomiteen velges for 1 år, og forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Styret utnevnte Tove Lindberg til æresmedlem i LPU for det betydelige arbeidet hun har 

nedlagt gjennom mange år som sekretær og leder. I tillegg har hun forenklet og forbedret 

styrets og komiteers arbeid ved å utarbeide arbeidsinstrukser og retningslinjer. 

 

Leder Helge Svaar takket ordstyrer Vidar Waaden, og årsmøtet ble erklært avsluttet. 

 

Lørenskog 15. februar 2017 

 
          Jorun S. Waaden                  Hans Jacob Nerdrum              Terje Graah 

          Referent    


