
Referat fra årsmøte 2017 
NITO Aust-Agder pensjonistutvalg 

Tirsdag, 21. Februar 2017, kl. 17.00 på Kroverten. 

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

Styret 2017: Leder: Arvid Nilsen, Sekretær: Sigbjørn Myrvoll 
Styremedl.: Peder Gjetmundsen, Egil Nielsen og Varamedl. Helge Aker 

Til årsmøtet hadde det møtt 21 medl. inkl. 2 ledsagere og 1 underholder Johnny Sandåker. 

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

ønsket også velkommen til kveldens underholder Johnny Sandåker, opprinnelig fra Tromøy.  

Han spilte og sang 

sanger og viser fra 

den tiden da mange 

av oss var unge, han 

var veldig flink og 

hadde en fin stemme 

også i år. Morten 

Rognmo var i 

utgangspunktet engasjert, men måtte melde avbud pga fall og beinbrudd på «glatta»! 

Etter at Johnny hadde spilt og underholdt, fikk vi servert smørbrød, wienerbrød og kaffe. Vel 

ferdig med maten, så startet årsmøte! 

Årsmøtet 2017 

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

årsberetningen som var sendt ut til alle medlemmer på forhånd.  

Årsberetningen denne gangen var en Power Point Presentasjon og tok for seg 

styresammensetningen 2016, hvor mange styremøter (9) og styresaker (85) som hadde vært i 

perioden. Fra årsberetningen kan nevnes følgende saker. 

 

Medlemsaktiviteter i 2016 

Den 11. april Medlemsmøte med ekskursjon/bedriftsbesøk hos «Det kompromissløse bryggeri 

Nøgne Ø». Vi var 16 deltagere som møtte fram og fikk orientering om 

bryggeriet og produksjonen samt smaksprøver på de forskjellige ølsortene 

fra Nøgne Ø. Vi ble møtt av en 

hyggelig dame som heter Cathie 

Jikiun, hun serverte som 

velkomstdrink en ny laget 

Japansk øl «Sake» med en 

styrke på 12,5%, var friskt og minnet litt om Farris. Vi 

startet med å samles på et møterom, på vegen inn 

fikk alle hvert sitt ølglass som vi skulle få beholde til prøvesmaking. Det ble serverte øl av typen «Wit», 

mens guiden fortalte hvordan bryggeriet var blitt til og hvem som hadde stått bak. De hadde nå tatt i 

bruk den gamle kraftstasjonen på Rygene som produksjonslokaler. Vi fikk forklart hvordan produksjonen 

og logistikken gikk for seg, og vi fikk prøvesmake ølet «India Pale Ale» m/Tind Lammechorizo (en type 

fårepølse).  På veg ut fikk vi servert “Porter” med ”mørk sjokolade” 

 



Referat fra årsmøte 2017 

Pensjonistutvalget i NITO, avd. Aust-Agder. 
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Styret 2017: Leder: Arvid Nilsen, Sekretær: Sigbjørn Myrvoll 
Styremedl.: Peder Gjetmundsen, Egil Nielsen og Varamedl. Helge Aker 

Medlemstur til Vemork, Rjukan: 

Den 14.juni arrangerte vi medlemstur med 43 deltagere til «Norsk Industriarbeidermuseum» på 

Vemork i Rjukan, med turbuss fra Arendal Turbil AS og startet kl.07.00 i Grimstad og var ikke tilbake 

før kl.21.30. Vi fikk omvisning på museumsanlegget som nå bare bestod av kraftstasjonen. Etter 

foredrag og omvisning, fikk vi servert en enkel middagsrett. Det var en kjempefin tur i pent sommervær. 

Det var flere pauser undervegs og alle deltagerne koste seg. 

Medlemsmøte naturfotograf Lisbeth Sætra 
4.oktober arrangerte vi et medlemsmøte naturfotograf Lisbeth Sætra. Det møtte opp 18 deltagere 

inklusiv kveldens foredragsholder.  

Hun hadde fulgt en beverfamilie over flere år og 

tatt bilder av den gjennom året. Flere av 

deltagerne stilte spørsmål om hvordan hun 

hadde klart å ta så fine bilder og hva hun hadde 

lært av beverens oppførsel. Hun av sluttet 

bildeforedraget med bilder av svaner i 

Ruakerkilen nær Fevik.  

 

 

 

Julemøte på Kroverten 
1. desember gjennomførte pensjonistutvalget det årlige julemøte med julemiddag på Kroverten. 
med i alt 40 påmeldte. Det var underholdning med Einar Berg fra Grimstad som spilte trekkspill. Det ble 
avsunget julesanger og spist god julemat.  
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Landskonferansen for PU-ledere 

Også i år hadde Arvid Nilsen deltatt på Landskonferansen for PU-ledere, en tre dagers konferanse 

på ferga mellom Oslo og København i perioden 31/8–2/9.   

 

Regnskap og budsjett 

Regnskap og budsjett ble fremlagt, det var et overskudd/ubrukte midler på kr.5030,- og som 

bl.a. skyldtes at vi ikke greide gjennomføre en ekskursjon på Uglands Veteranbilmuseum!  

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

 

Til slutt fikk Avd.leder Jan Egil Hopen ordet og fortalte om hva som skjedde i avd-styret og de 

konferansene som han hadde deltatt på sentralt. Han snakket også litt om realfagsamsadørene 

i skoleverket og som Nito hadde opprettet og hva det gikk ut på. Han oppfordret oss 

pensjonister til å melde seg på. Det ble videre snakket om vårt budsjett, og han forklarte 

hvordan hovedstyret ville at budsjettrutinene skulle være i framtiden og at de skulle være 

aktivitetsstyrt. Han nevnte at hadde vi en god aktivitet som også ville være åpen for alle 

medlemmer så kunne vi søke om tilleggsbevilgning. Han forklarte at det var for øvrig 

avdelingens årsmøte 28/2-17 som bestemmer hvilke midler bl.a. pensjonistutvalget vil få! Han 

ansåg det som veldig tungvint og vanskelig å gjennomføre aktivitetsstyring i praksis. Han trodde 

nok at vi også i forsetningen måtte basere seg på rammebudsjetter. 

 

 

 

Budsjett for 2017 

Arvid Nilsen redegjorde for de planene som pensjonistutvalget hadde for 2017, 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!  

 

Regnskapet for 2016 og forslag til budsjett for 2017. 

 

Budsjett 
2016 

Regnskap 
2016 

Budsjett 
2017 

Årsmøte inkl.underh/foredragsholder  8 000  7 263  9 500  

Medlemsmøter og aktiviteter 21 000   19 771  24 500  

Julemøte med underholdning og julemat 18 000 8 251 18 500  

Styreutgifter  inkl,reiseutg.park.og rekv.  5 000   10 444  8 500  

Porto, Frimerker og lignende  2 000  2793  2 500  

Diverse kostnader og gaver 1 000   1 448  1 500  

Totalt forbruk 55 000   49 969 65 000  

Overskudd       5030    
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Valg av tillitsvalgte: 

Valgkomiteen i perioden 2016-17 har bestått av Vidar Lyngroth og Dag Tønseth, men Dag døde 

våren 2016, så Vidar fortsatte alene. Vidar presenterte valgkomiteens forslag til kandidater og 

det ble anledning til å stille benkeforslag. 

 

Valgkomiteens forslag til Pensjonistutvalg for 2017 

Leder  Arvid Jomar Nilsen  Ikke på valg 

Sekretær Sigbjørn Myrvoll  Ikke på valg 

Medlem Peder Gjetmundsen Ikke på valg 

Medlem Egil Tor Nielsen Tar gjenvalg   2 år  

Medlem Gunnar Adolfsen Velger å tre ut, siden styret skal reduseres til 4 medl. 

Varamedl Helge Aker  Ikke på valg 

 

Valgkomite for 2017-18: Vidar Lyngroth og Åge Krüger! 

 

Styresammensetningen i valgperioden 2017–2018 ble som følger: 

Leder:  Arvid Nilsen 

Sekretær: Sigbjørn Myrvoll 

Styremedlemmer: 

  Peder Gjetmundsen 

  Egil Thor Nielsen 

Varamedl. Helge Aker  (Innkalles til hvert styremøte!) 

 

Etter valget var det tradisjonelle gratislotteriet, alle hadde fått utdelt 3 lodd og vi hadde flere 

fine gevinster. 

Referent  

Sigbjørn Myrvoll 

Det nye PU-styret f.v. Arvid Nilsen, Peder Gjetmundsen, Egil Thor Nielsen, 

Sigbjørn Myrvoll og Helge Aker 


