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Årsrapport 2021  

NSF Pensjonistforum  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Innledning 

I 2020 ble det ikke avholdt årsmøte p.g.a Corona pandemien og etterfølgende restriksjoner, 

som i store deler av året forhindret større samlinger og møter. Styret anbefalte å «nulle ut» 

2021 og fikk medhold i dette hos NSF Agder. Sittende styre i 2020 fortsatte i 2021.  

 

1. Styrets sammensetning i 2021 har vært som følger: 

Leder og sekretær: Agnethe Tholle 

Nestleder: Aslaug Bråtane 

Kasserer: Gurly Gundersen 

Medlemmer: Siri Broch, Anne-Marie Lien 

Varamedlemmer: Sissel Tornes, Aagot Knudsen, Marion Ravn. 

Valgkomite: Sidsel Vaagsnes, Grethe Lise Iversen og Anne-Brit Evensen. 

2. Økonomi: Kassebeholdning er pr. 31.12.21: 11 650 kr i banken og 1100 kr kontantkassen. 

Obs! Har ikke mottatt faktura fra Arendal catering for julebuffet i november. Den vil 

komme til fratrekk i februar/mars. 

 

3. Medlemmer: Pr 31.12.21: 124 medlemmer.  
 

4. Administrering/kommunikasjon: Medlemmer kontaktes via e-post eller mobilmelding. 
Samtlige medlemmer er enten på mobiltelefon eller/og e-post. Opptagelse av nye 
medlemmer henvises til NSF Agder som registrerer medlemmene inn i listen.  
 

5. Styret har i 2021 hatt ansvar for disse aktiviteter:  

Styremøter: Styret har avholdt 6 styremøter.  

Videre har styret vært på besøk hos NSF – Agder 19.11.21, der agenda var som følger:  

1. Orientering til om våre aktiviteter 

2.  Møterom - hvordan tenker vi at dette kan løses i fremover. 
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3.  Økonomi - 2022 og 2021 

4.  Nettsted - her er det en del som ikke er på plass.  

5.  Samarbeid med NSF-Agder fremover.  

Det er skrevet eget referat fra dette møtet, videre ble det orientert om dette på julemøtet 
24.11.21 for medlemmene. Det ble besluttet at vi etter Fylkessammenslutningen kaller oss 
for «NSF Østre-Agder Pensjonistforum». 

Spesielt en utfordring ble drøftet – møterom for medlemssamlinger. Vi har forsøkt å finne 
egnet, gratis lokale, men det har vist seg å være vanskelig. Nytt styre må ta opp den tråden. 
Vi ble lovet en budsjettpost i NSF -Agder på 8000 kr i 2022.  

Medlemssamlinger:  

• 2.9.21: Rekefest på Flademoen. Trekkspillklubben hadde konsert i hagen. 31 

påmeldte. 

• 21.10 Fagmøtemøte på Sør-Amfi – Randi Eikeland om forskning på Covid19.  25 

påmeldte. Styret vurderte i etterkant at lokalet ikke var velegnet for vår gruppe.  

• 24.11.21: Julesamling på Flademoen med buffet. Per og Monica de Lange 

underholdt. 29 påmeldte. 

• Årsmøte: Ikke avholdt – se innledning.  
 

 

Oppsummering: 

 

Det har vært få medlemssamlinger i 2021 p.g.a. pandemien, men styret har forsøkt så godt 

det har latt seg gjøre, å holde motivasjonen oppe og bruke de få anledninger der samfunnet 

har vært åpnet. Vi har «holdt meteren» og likevel klart å arrangere 3 medlemssamlinger. Det 

har kommet en del nye medlemmer og noen få har gått ut. Styret har jobbet målrettet for å 

nå Pensjonistforums sin målsetting om å gi medlemmene informative foredrag om 

samfunnsaktuelle tema og også arrangere hyggelige sosiale møteplasser for kollegatreff og 

gode samtaler. Litt kulturelle innslag har det også blitt, gjerne med lokale krefter.  

 

På vegne av styret, takker jeg alle medlemmer i Pensjonistforum for veldig godt fremmøte 

og aktiv deltakelse på faglige samlinger og sosiale treff.  

 

Vi takker også NSF Agder for godt samarbeid og støtte i 2021. 

 

Hilsen styret v/ leder Agnethe Tholle.  


