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Årsrapport fra NITO Agder utvalg øst    

 

 
 
Medlemstall  
Antallet pensjonister i NITO Agder pensjonistutvalg øst er 404 (tall fra nov. 2019: 373), 
totalt i Agder teller vi 873 medlemmer i pensjonistgruppen pr. november 2020.  
I fjor på denne tiden var medlemstallet 373 (tall for tidligere NITO Aust-Agder). 
 
Pensjonistutvalget og valgkomiteens sammensetning 
Leder Peder Gjetmundsen, sekretær Sigbjørn Myrvoll, utvalgsmedlemmer Egil Thor 
Nielsen og Helge Aker og varamedlem Arvid Haukereid. Valgkomiteen har bestått av 
Arvid Nilsen. 
 
Utvalgsmøter i perioden 
Pensjonistutvalget har avholdet 3 ordinære utvalgsmøter (15.januar, 4.mars og 
5.august) men ingen dialog/samarbeidsmøter med utvalg vest i 2020.Vi har behandlet 
12 saker i perioden som hadde med planer og arrangementer som ikke ble noe av pga 
korona. 
 
Medlemsmøte  
Pensjonistutvalget avholdt medlemsmøte på Aust-Agder Museet KUBEN 5. februar. Det 
møtte totalt 34 personer derav 27 medlemmer og 7 ledsagere. Det ble servert kaffe, 
rundstykker og munker. Vi fikk låne et auditorium av KUBEN hvor vi gjennomførte 
medlemsmøtet som ble ledet av pu-leder Peder Gjetmundsen. Sekretær Sigbjørn 
Myrvoll gikk gjennom de gjennomførte aktivitetene fra 2019 og la fram utvalgets planer 
for 2020. 
  
Medlemsaktiviteter 
Pensjonistutvalget hadde planlagt 5 medlemsmøter og medlemsarrangementer som 
måtte avlyses på grunn av koronaen.  
Det eneste medlemsmøte som ble gjennomført var på KUBEN 5. februar.  
 
De øvrige møtene/arrangementene som måtte avlyses var: 
 

1. Bedriftsbesøk på Det Norske Brenneri AS i Grimstad 12. mars (fellesarrangement 
med pu vest).  

2. Busstur til Larvik for å besøke Bøkeskogen samt sightseeing Larvik by 10. juni. 
Bussturen skulle så fortsette til Stavern for å besøke Minnehallen og Fredriksverns 
Verft og avslutte med middag på Wassilioff hotell i Stavern. 

3. I slutten av august hadde vi planlagt å besøke Z-museum i Treungen som skulle 
avsluttes med enkel lunsj på stedet. 

4. 10. desember var det planlagt julemøte på Vertshuset Grimstad. Det skulle være et 
tradisjonelt julemøte med julesanger og avsluttes med det tradisjonelle gratislotteriet. 
 
 

Nedenes 30.11. 2020 
Pensjonistutvalget i NITO Agder øst 
 
Sigbjørn Myrvoll, sekretær 


