
Referat fra årsmøte 2018 
NITO Aust-Agder pensjonistutvalg 

Onsdag 15.Februar 2018 kl. 16.30 på Kroverten. 

Pensjonistutvalget i NITO, avd. Aust-Agder. 
Etablert: 17. mars 2005. 

Styret 2018: Leder: Peder Gjetmundsen, Sekretær: Sigbjørn Myrvoll 
Styremedl.: Egil Nielsen, Helge Aker og Arvid Haukereid 

Til årsmøtet hadde det møtt 21 medl. inkl. 4 ledsagere og 1 foredragsholder, Ants Lepson. 

Leder Arvid Nilsen ønsket velkommen og ga en kort orientering om dagorden for møte. Han 

ønsket også velkommen til kveldens foredragsholder Ants Lepson, opprinnelig fra Estland, men 

nå norsk statsborger.  

Han fortalte om den tiden han var sjømann og seilte som statsløs og de utfordringer det gav. 

Han var veldig flink og brukte ikke noen form for tekniske hjelpemidler. Han hadde gått gradene 

fra messegutt og endte opp som kaptein, bl.a. på D/S Skibsladner hvor han traff igjen en dame 

som den gang hadde jobbe på konsulatet i Hamburg og hjulpet han med papirer slik at han 

kunne reise til Norge. Han hadde hatt hyre på båter fra Arendal og blitt kjent med folk herfra 

som gjorde at han tilslutt havnet i Arendal. 

Etter at Ants Lepson hadde holdt foredraget sitt, fikk vi servert smørbrød, wienerbrød og kaffe, 

som smakte veldig godt.  

Vel ferdig med maten, så startet årsmøte! 

 

Årsmøtet 2018 

Årsmøte ledet av Arvid Nilsen ga ordet til sekretæren, Sigbjørn Myrvoll, som gikk gjennom 

årsberetningen. Det var sendt ut en forenklet versjon av årsberetningen til alle medlemmer på 

forhånd. 

Årsberetningen denne var en Power Point Presentasjon og tok for seg styresammensetningen i 

2017, hvor mange styremøter (8) og styresaker (39) som hadde vært i perioden. Fra 

årsberetningen kan nevnes følgende saker. 

1. Medlemsantallet:  

 Antallet pensjonister i Aust-Agder avd. av NITO er pr. januar 2018 er 311 totalt, fordelt på 244 

med emailadresse og 67 uten epostadresse. 

2. Medlemsaktiviteter i 2017 

• Omvisning for pensjonistene med ledsagere på Moen Båtbyggeri og Risør Kystkultursenter 

Avviklet den 1.juni.  

• Det neste arrangementet vi fikk til var bedriftsbesøk på den nye M-Labben på Univerisitet i 

Agder, Campus Grimstad, som ble kombinert med omvisning på Ugland Veteranbilmuseum. 

• Medlemsmøte på Stiftelsen Arkivet i Kristiansand den 24. oktober, det var 15 medl og 8 

ledsagere som møtte. 

• Det årlige julemøte ble avholdt den 29. november med julemiddag på Kroverten, 57 påmeldte, 

37 medl og 20 ledsagere. 

3. Regnskap 2017 og Budsjett 2018 
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• Regnskap og budsjett ble fremlagt, det var et lite underskudd på kr.926,- som bl.a. kom 

flere på julemøtet enn budsjettert med og styreutgifter med innkjøp av gaver til 

utlodning!  

• Årsberetningen og Regnskapet ble godkjent og tatt til etterretning av årsmøtet. 

 

 

 

Budsjett for 2017 

Arvid Nilsen redegjorde for de planene som pensjonistutvalget hadde for 2018, og at 

Pensjonistutvalget hadde søkt Avd.styret om et rammebudsjett på kr.65.000,- og derfor kunne 

vi ikke godkjenne budsjettet for 2017 før etter Avd.årsmøtet! (Avd.forslag til Avd.årsmøte er 

satt til kr.56.000,-) 

Valg av tillitsvalgte: 

Valgkomiteen i perioden 2017-18 har bestått av Aage Krüger. 

I år er både leder og sekretær på valg. De to er de mest sentrale i PU og anbefales ikke å være 

valgbare samtidig. I samråd med PU legges derfor fram følgende forslag til valg av 

medlemmer til PU Aust-Agder avdeling for 2018. 

Leder:  Peder Gjetmundsen   Gjenvalg: Velges for 1 år  

Sekretær: Sigbjørn Myrvoll  Gjenvalg: Velges for 2 år 

Medlem: Egil Thor Nielsen  Ikke på valg (1 år igjen) 

Medlem: Helge Aker    Gjenvalg: Velges for 2 år 

Medlem: Arvid Haukereid   Ny: Velges for 2 år 

Valgkomité for 2019: Arvid Jomar Nilsen og Aage Krüger  

Styresammensetningen for Pensjonistutvalget i valgperioden 2018–2019 ble som følger: 

Leder:  Peder Gjetmundsen  

Sekretær: Sigbjørn Myrvoll 

Utvalgsmedlemmer: 

  Egil Thor Nielsen 

  Helge Aker 

  Arvid Haukereid 

Etter valget var det tradisjonelle gratislotteriet, og vi hadde fine gevinster. 

Referent  Sigbjørn Myrvoll 

Regnskapet for 2017 i forhold til budsjett for 2017. 

 
Budsjett 

2017 
Regnskap 

2017 
Budsjett 

2018 

Årsmøte inkl.underh/foredragsholder 9 715  9715  

Medlemsmøter og aktiviteter 14630 9509  

Julemøte med underholdning og julemat 16 000  20120  

Styreutgifter  inkl,reiseutg.park.og rekv. 8 500   10 205   

Porto, Frimerker og lignende 3 000  3 052  

Diverse kostnader og gaver 3 155  3 155   

Totalt forbruk 55 000   55 756  
Overskudd       -756   
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Bilde av Ants Lepson når holder foredrag om sjømannslivet på 1950- og 1960-tallet. På det andre bildet 

ser vi sekretæren Sigbjørn Myrvoll fram regnskapet for PU 

årsmøtet til 

NITOs 

pensjonist-

gruppe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nye lederen Peder Gjetmundsen (th) sin første lederoppgave er å overlevere blomster til den gamle 

lederen Arvid Nilsen (tv) som takket av etter to perioder. 

Bak i midten ser vi en av ledsagerne, Margit Myrvoll. Kveldens fotograf var Helge Aker. 


