Referat fra digitalt årsmøte i PU avholdt i perioden 15. mars – 12. april 2021
På grunn av smittevernstiltakene som ble innført i forbindelse med covid-19-pandemien, kunne
PUs årsmøte ikke gjennomføres 15. april i Klingenberg slik det tidligere var annonsert. Styret
besluttet derfor at årsmøtet skulle avholdes pr. e-post for medlemmer med e-post-adresse og pr.
brev for medlemmer uten e-postadresse. Prosedyren ble gjennomført som følger:
Innkalling, prosedyre og årsmøtedokumenter ble sendt medlemmene 15. mars 2021. Til
behandling på årsmøtet forelå: årsmelding og regnskap for 2020, budsjett for 2021, valg av
styreleder, styremedlemmer og medlemmer til valgkomitéen, og styrets forslag til endringer i
vedtektene. Ingen av revisorene var på valg i 2021.
Prosedyre
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

De medlemmene som var enige i at årsmøtet kunne avholdes på ovennevnte måte, behøvde
ikke å foreta seg noe.
De medlemmene som ikke kunne godta den foreslåtte framgangsmåten, ble bedt om melde
dette til PU senest 8. april.
Ingen medlemmer meldte tilbake om at de ikke kunne godta framgangsmåten.
Dersom færre enn 10 % av medlemmene, dvs. inntil 130 medlemmer, hadde innsigelser til
at årsmøtet ble avholdt pr. e-post/pr brev, ville møtet bli avholdt slik styret foreslo.
Ingen medlemmer meldte tilbake med innsigelser.
Dersom man kunne godkjenne årsmelding, regnskap for 2020, budsjett for 2021,
valgkomitéens forslag til valg av styremedlemmer og styreleder, styrets forslag til valg av
medlemmer til valgkomité samt styrets forslag til vedtektsendringer, behøvde man ikke
gjøre noe.
De medlemmene som ikke kunne godkjenne én eller flere av disse sakene, ble bedt om å
melde dette til PU senest 12. april.
Ingen medlemmer meldte tilbake med innsigelser.
Dersom færre enn 130 medlemmer hadde innsigelser til de sakene som er nevnt i pkt 4,
ville styrets og valgkomitéens innstilling bli ansett som vedtatt av årsmøtet. Eventuelle
mottatte innsigelser ville bli tatt inn i protokollen fra møtet. Protokollen skulle skrives av
styremedlem Helvi Holm Samdal, godkjennes av styret og gjøres tilgjengelig for
medlemmene etter at den var godkjent av styret.
Ingen medlemmer hadde innsigelser til dette.
Dersom flere enn 130 medlemmer ikke kunne godkjenne at årsmøtet ble avholdt på denne
måten, måtte årsmøtet utestå på ubestemt tid. Styret ville i så fall supplere seg selv i
henhold til forslagene fra valgkomitéen og arbeide i henhold til framlagt budsjett og
vedtekter.
Ingen medlemmer hadde innsigelser til dette.

Protokollen er skrevet i et samarbeid mellom styremedlem Helvi Holm Samdal og avtroppende
styreleder Klara Bøe.

Protokoll fra digitalt årsmøte, Pensjonistuniversitetet Oslo, 2021
Sak 1 Åpning av møtet, Sak 2 Valg av møteleder og Sak 3 Valg av møtedeltaker til å
underskrive protokollen sammen med møteleder, falt bort.
Sak 4 Årsmelding for 2020
Årsmeldingen for 2020 ble godkjent.
Sak 5 Regnskap for 2020 samt revisors beretning
Regnskap for 2020 samt revisors beretning ble godkjent.
Sak 6 Budsjettforslag for 2021
Budsjettforslag for 2021 ble godkjent.
Sak 7 Valg av leder og styremedlemmer
Følgende er valgt inn i PUs styre:
• Grete Myhre
leder
• Siri Treu
• Anne Christie
programansvarlig
• Jan Cato Halsaa
• Geir Hasse Hofsæth
turansvarlig
• Per Christian Quale
• Helvi Holm Samdal
• Åse Frich
• Wenche Elgin Wilhelmsen
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Sak 8 Valg av valgkomité
Følgende ble valgt:
• Anne Bull Lorck
• Kjell Myhre
• Tove Kvil
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Sak 9 Endringer i vedtektene.
Styret hadde foreslått følgende tillegg som siste ledd i § 4 – Årsmøtet: «Styret har under en
ekstraordinær situasjon i samfunnet fullmakt til å planlegge og gjennomføre årsmøtet i en
alternativ form, og dessuten i slike tider vurdere den mest hensiktsmessige driftsform for PUs
aktiviteter.» Styrets forslag til endringer i vedtektene ble godkjent. Vedtektene vil bli lagt ut
på PUs hjemmeside.
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