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Dato: 17. februar 2016

Årsmøte
Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på
Venskaben 9. mars kl. 14.
Program
Før årsmøtet holder Kristin Bredal Berge et foredrag om Natur-Kultur-Helse Asker
(NaKuHel).

Kristin Bredal Berge er daglig leder av NaKuHel Asker.
For de fleste i Asker er NaKuHel nok best kjent for kafeen Smia ved Semsvannet. Ikke alle
vet at bak den hyggelige fasaden ligger det en betydelig arbeidsinnsats av frivillige, hvorav
noen har en svært vanskelig bakgrunn. NaKuHel har hatt suksess med å gi vanskeligstilte
mennesker et fotfeste, og i NaKuHel bringes nasjoner og generasjoner sammen i ét
fruktbart arbeidsmiljø.
Vi kan glede oss til at Kristin Bredal Berge vil holde et foredrag om NaKuHel, om
frivillighet, og om NaKuHel konseptet.
Årsmøtet er åpent for alle og begynner umiddelbart etter foredraget. Bare medlemmer av
Seniorsaken Asker har stemme- og talerett.
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Dagsorden
1. Godkjenne innkalling.
2. Godkjenne dagsorden.
3. Valg av møteleder.
4. Valg av referent.
5. Valg av én person til å undertegne protokollen.
6. Godkjenne årsberetning.
7. Godkjenne regnskapet.
8. Godkjenne budsjettet.
9. Vedta handlingsplanen for 2016.
10. Valg:
Styreleder

Ole Bjørn Andersen 2. år (ikke på valg).

Styremedlemmer

Lars Gjemdal 2. år (ikke på valg).
Oddveig Klinkenberg, gjenvalg, for 1 år.
Jørg Kempf 2. år (ikke på valg).
Axel Wannag, ny, for 1 år.

Varamedlem:

Inger Johanne Arnet, gjenvalg for 1 år.

Revisor.

Seniorsakens kontor.

11. Eventuelt.
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Vedlegg 1

Årsberetning 2015
Innledning
Seniorsaken Asker ble stiftet 13. november 2014, og foreningsåret 2015 var det første
reelle foreningsår for vårt lokallag. I dette året har styret arbeidet på å gjøre både
Seniorsaken som organisasjon, og lokallaget som et lokalt seniorfellesskap, kjent i Asker. I
hvilket omfang dette er lykkes er vanskelig å måle. Det er ingen tvil om at Seniorsaken i
utgangspunktet var lite kjent i Asker, og det har vært en stor utfordring å bli synlig. Flere
medlemmer gir uttrykk for at de ikke hører noe fra Seniorsaken og at de savner bladet
Senior. I styret er vi fult ut klar over de økonomiske veivalgene som den sentrale ledelsen
er tvunget til å ta, men her i Asker oppfatter vi nedleggelsen av Senior som et tap, som i
verste fall kan bli skjebnesvangert for lokallaget.
Det er videre klart at konkurransen om å rekruttere medlemmer og om å få
oppmerksomhet blant seniorene er hard. Her er mange om beinet. Vi er i konkurranse
med etablerte organisasjoner med mange års virke i lokalmiljøet, som f.eks. de politiske
partiers seniorgrupper, veldedige organisasjoner som Rotary og Lions hvis medlemmer
stort sett er 60+. Seniornett er en sterk forening i Asker og gjør en viktig samfunnsnyttig
oppgave for seniorene, Pensjonistforbundet og Pensjonistpartiet er også aktive i Asker.

Styret
Styreleder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Assosiert medlem
1) Sluttet.

Ole Bjørn Andersen
Oddveig Klinkenberg
Lars Gjemdal
Jørg Kempf
Mariann Ohna 1)
Trygve Præsttun 1)
Inger Johanne Arnet.
Axel Wannag

Medlemsutvikling
Medlemsantallet har vært svakt fallende i 2015 og var ved årsskiftet 254.
Styret søker å gjøre foreningen kjent gjennom møter og omtale i lokalavisen og personlig
kontakt. Vi ringer medlemmer som ikke har betalt siste kontingentfaktura, og vi skriver
velkomstbrev til alle nye.
Medlemmer som avslutter medlemskapet kan deles i to grupper, de som oppgir
“Misfornøyd” som årsak, og de som slutter å betale, og dermed automatisk blir slettet.
Seniorsaken Asker har sin egen hjemmeside, asker.seniorsaken.no, som dessverre er
dårlig besøkt. Besøkstatistikken viser at medlemmene sjeldent oppsøker
asker.seniorsaken.no. Den dagen hvor hjemmesiden var best besøkt var da vi hadde
sendt ut en SMS til alle og henvist til et innlegg om et kommende arrangement.
Flere oppfordringer til medlemmene om å bidra med stoff til hjemmesiden har ikke gitt
resultat.
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Presseomtale
Laget har fått omtale i Asker og Bærums Budstikka ved noen anledninger. Vi fikk en
helside 1. oktober med en artikkel om ulike sider ved seniorpolitikken i forbindelse med
eldredagen.

Økonomisituasjonen
Et nyetablert lag med relativt få medlemmer har anstrengt økonomi slik som pengene
fordeles i Seniorsaken. Kassen var bunnskrapt i en periode og driften ble finansiert av
styreleder. Med en medlemsmasse på ca. 250 er lagets overføringer fra Seniorsaken
sentralt ca. kr. 20.000 p.a. Det er en liten sum å drive en forening på, og laget snur enhver
stein i forsøk på å konsolidere økonomien. Det ble bl.a. overveid å ikke delta i
ledermøtene pga. deltakeravgiftene.
Lokallaget hadde pr. 31.12.2015 en kassebeholdning på kr. 6.550.

Møtevirksomhet
Askerlaget har avholdt 10 styremøter, tre åpne møter, årsmøte og vært på besøk i “Fru
Kroghs leilighet” i Bærum. Leiligheten er et pilotprosjekt for forsøk med teknologi i helse og
omsorgvirksomhet.
De åpne møtene var:
- Eldreøkonomi, skatt og pensjon. Det ble et vellykket møte med en kunnskapsrik
foredragsholder og aktive deltakere. Det var godt fremmøte.
- Temamøte om teknologi i helse og omsorg, som ble avholdt i forbindelse med årsmøtet i
april. Teknologimøtet var interessant, foredragsholderen fremragende, dessverre var det
svært få som hadde funnet tid og anledning til å delta.
- Temamøte om seniorreiser. Dette temamøtet var populært og ble svært vellykket.
Foredragsholderen var kunnskapsrik og veltalende. Det kom deltakere fra nær og fjern,
og selv om vi hadde leid et stort møtelokale, var det ikke plass nok, og noen måtte sitte
på gangen og lytte, men ingen gikk hjem av den grunn.
- Styret har holdt møte med Eldrerådets leder om rådets virksomhet.
- Laget var representert i Seniorsakens årsmøte, i to ledermøter og i to seminarer i regi
av Seniorenes Fellesorganisasjon på Bæreia.
I tillegg har styreleder deltatt i flere møter:
I Seniorsaken Bærum i forbindelse med at dette laget ble opprettet.
I Resursgruppe Lokallag.
Om Askers hjemmeside.
Videre deltok styreleder i Seniorenes Fellesorganisasjons representantskapsmøte og i
ett styremøte.

-

Avgang fra styret
To styremedlemmer valgte å trekke seg fra styret i 2015. Én trakk seg i april på grunn av
tidsproblemer, én i november på grunn av en vanskelig arbeidssituasjon med skiftende
arbeidstid. Styret beklager at de to ikke har vært i stand til å fortsette styrearbeidet.
I august ble styret forsterket av et assosiert medlem, som stiller til valg som styremedlem
på årsmøtet i 2016.
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Vedlegg 2
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Vedlegg 3
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Vedlegg 4

Handlingsplan for 2016
Seniorsaken Asker har som prioritet 1 å øke medlemstallet. Dette vil vi arbeide på ved å
synliggjøre Seniorsaken i Asker kommune, så alle seniorer vet hva Seniorsaken står for.
Seniorsaken Asker vil på lokalt plan følge opp Seniorsakens fanesaker om seniorøkonomi,
alders- og yrkesdiskriminering, seniorboliger og helse og omsorg.
Seniorsaken Asker vil avholde månedlige styremøter.
Seniorsaken Asker vil avholde medlems- og åpne møter, så ofte som dette er praktisk og
økonomisk mulig.
Seniorsaken Asker vil følge opp kommunens arbeid i eldresaker, og vil fortsette det gode
samarbeid som er etablert med eldrerådet.
Seniorsaken Asker vil intensivere samarbeidet med Asker kommune.
Seniorsaken Asker vil konsolidere lagets økonomi, gjennom hard budsjettstyring.

