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Dato: xx. februar 2017

Årsmøte
Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på
Hasselbakken 7. mars kl. 14.

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkjenne innkalling.
Godkjenne dagsorden.
Valg av møteleder.
Valg av referent.
Valg av én person til å undertegne protokollen.
Godkjenne årsberetning.
Godkjenne regnskapet.
Innkomne saker.
Valg:
Styreleder:

Ny kandidat for 2 år.

Styremedlemmer

Jørg Kempf, gjenvalg, for 1 år
Axel Wannag, gjenvalg, for 2 år
Ny kandidat for 2 år
Ny kandidat for 1 år.

Varamedlem:

Inger Johanne Arnet, gjenvalg for 1 år.

Revisor.

Seniorsakens kontor.

10. Godkjenne budsjettet.
11. Vedta handlingsplanen for 2017.
11. Eventuelt.
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Vedlegg 1

Årsberetning 2016
Innledning
I 2016 har styret arbeidet på å gjøre både Seniorsaken som organisasjon, og lokallaget
som et lokalt seniorfellesskap, bedre kjent i Asker. Dette har vi gjort gjennom å arrangere
åpne medlemsmøter hvor vi har tatt opp interessante temaer. I hvilket omfang vi har
lykkes med det er vanskelig å måle. Det er en stor utfordring å bli synlig i offentligheten i
Asker.
Askerlaget ble stiftet i november 2014, og i de to årene det er gått er det blitt stadig
tydeligere 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 veletablerte
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, i tillegg er Pensjonistforbundet og Pensjonistpartiet er også aktive i Asker.

Styret
Styreleder
Nestleder/sekretær
Styremedlem/kasserer
Styremedlem
Varamedlem
Styremedlem/sekretær

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

1)Sluttet.

Medlemsutvikling og medlemspleie
Medlemsantallet har vært fallende i 2016 og var ved årsskiftet 215.
Styret har forsøkt å gjøre foreningen kjent gjennom møter og omtale i lokalavisen og
personlig kontakt. F.eks. ringer vi medlemmer som ikke har betalt siste kontingentfaktura.
Medlemmer som avslutter medlemskapet kan deles i to grupper, noen få som oppgir
“Misfornøyd” som årsak, og de som slutter å betale den årlig kontingenten på kr. 390, og
dermed automatisk blir slettet. Sammenlignet med andre organisasjoner er Seniorsaken
spesiell på den måten at vi som interesseorganisasjon for eldre har meget høy
gjennomsnittsalder. Det er medlemmer som slutter å betale kontingenten på grund av at
de føler at de er blitt for gamle til å bidra. Det er en utfordring for organisasjonen å få flere
til å melde seg inn for på den måten å støtte Seniorsaken.
Seniorsaken Asker har sin egen hjemmeside, asker.seniorsaken.no, som dessverre er
dårlig besøkt. Besøkstatistikken viser at publikum sjeldent besøker asker.seniorsaken.no.
De dagene hvor hjemmesiden var best besøkt var i de tilfellene hvor vi hadde sendt ut en
SMS til alle og henvist til et innlegg på hjemmesiden om et kommende arrangement.
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Oppfordringer til medlemmene om å bidra med stoff til hjemmesiden har ikke gitt resultat.
Tilsvarende har oppfordring til medlemmene om å melde seg til å arbeide for eller i styret
ikke gitt svar.
Vi minnet våre medlemmer på hvor viktig det er å ta vaksiner.
I samarbeid med smittevernlegen i Asker har foreningen minnet medlemmene om at
personer over 65 år bør ta influensavaksine hver høst og lungebetennelse (pneumokokk)
vaksine hvert 10.år. Pneumokokk infeksjon er farligere hos eldre enn hos yngre og kan gi
dødelig sykdom.

Presseomtale
Laget har fått omtale i Asker og Bærums Budstikka ved noen anledninger.
Vi fikk en helside 1. oktober med en artikkel i anledning av den internasjonale eldredagen,
og Budstikka hadde grundig dekning av et arrangement som Seniorsaken Asker sto bak,
dog hadde Budstikka ikke nevnt Seniorsaken ved navn, men ved en inkurie kreditert en
ikke-eksisterende organisasjon for arrangementet.
Videre fikk vi to innlegg i Budstikka om vårt møte om velferdsteknologi.

Økonomi
Seniorsaken som landsorganisasjon har hatt en svært krevende økonomisk situasjon i
2016. Dette forplanter seg til lokallagene som ikke har fått overføringer etter vanlige regler.
Askerlagets overføringer fra Seniorsaken sentralt skulle ha vært ca. kr. 20.000 i 2016, men
vi fikk kun ca. kr. 5000. Det er en liten sum å drive en forening på, og laget er svært
nøkternt i pengebruken. Vi hadde pr. 31.12.2016 en kassebeholdning på kr. 4 273,04.

Møtevirksomhet
Askerlaget har avholdt 10 styremøter, fem medlems/åpne møter og årsmøte i mars.
Møtene var:
- Temamøte om teknologi i helse og omsorg. Teknologimøtet var interessant,
foredragsholderen fremragende, og det var noenlunde godt besøkt, De som hadde tatt
seg tid til å delta var oppriktig interessert i temaet og det ble gode diskusjoner.
- Temamøte om reiser for seniorer. Dette temamøtet var populært og ble svært vellykket.
De to foredragsholdere kunne deres stoff, veteraner i reiselivsbransjen som de var. Det
var helt fullt, det var heldig at det ikke kom flere, for alle stolene var i bruk.
- “Svindelkurs”, vi hadde engasjert politiet til å fortelle om hva vi kan gjøre for å sikre oss
mot svindlere og innbrudd. Samtidig fortalte foredragsholderen om problemer med
førerkort og kjøring generelt. Det var temaer som var interessante for Askers seniorer,
her ble det fullt til siste plass.
- Temamøte om fremtidsfullmakter og ny arvelov. Seniorsakens advokat holdt foredrag
om to vesentlige temaer for vår aldersgruppe. Det var godt fremmøte og det var mange
interesserte spørsmål fra deltagerne.
- Temamøte om kvalitetssikring av boliger for seniorer. Her hadde vi invitert Husbanken til
å orientere. Det kom to foredragsholdere med en velforberedt presentasjon rundt
temaet: Hvordan skal boligene være for at vi kan bli boende, og ikke flytte på hjem? Vi
hadde bl.a. invitert flere utvalgte personer fra kommunen for at de kunne være tilstede
og gi deres syn på problemstillingen, men dessverre hadde ingen av dem anledning til å
delta.
- To medlemmer av styret deltok i Eldrerådets Seniorkonferanse.
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- Laget var representert i Seniorsakens årsmøte, i to ledermøter og i to to-dagers
seminarer i regi av Seniorenes Fellesorganisasjon.
I tillegg har styreleder deltatt i flere møter:
- I Seniorsaken Drammen i forbindelse med at dette laget skulle opprettes.
- Om Askers hjemmeside.
- I fire styremøter i Seniorenes Fellesorganisasjon.

Eldrediskriminering og digitalisering
Vi har skrevet til Asker kommune v/ordføreren om eldrediskriminering.
I vårt brev har vi peket på kommunens digitale satsing og påpekt følgende:
Digital satsing er riktig, men ensidig satsing på dette utelukker den delen av befolkningen
som ikke bruker digitale medier som sin kommunikasjonsform. Dette gjelder en ikke
ubetydelig del av Seniorsaken i Asker sine medlemmer. Om ikke kommunen har andre
opplysninger, mener vi at en bør gå ut fra at en del av Askers eldre vil bli utelukket fra
kommunens kommunikasjon om den bare skal foregå digitalt. Dette vil i så fall være
diskriminering av en gruppe seniorer.
En aktuell opplevelse gjelder rådmannens Handlingsprogram 2017- 2020. Dette
foreligger bare på kommunens hjemmeside spredt i forskjellige avsnitt som gjør det
vanskelig å skaffe seg en helhetlig oversikt. En samlet pdf fil av saken foreligger ikke. Selv
seniorer med datakunnskaper har problemer med å finne ut av sammenhengen i
saksaktene. Hva gjør da de av kommunens borgere, herunder spesielt de eldre, uten
datakunnskaper?
Trykte eksemplarer forelå heller ikke på Servicetorget – og siden Handlingsprogrammet
ikke forelå i en samlet pdf fil, kunne heller ikke Servicetorget skrive den ut for interesserte
innbyggere.
Ordfører Lene Conradi har svart positivt på vårt brev, men i skrivende stund har vi ikke sett
en endring i kommunens kommunikasjonservice.

Avgang fra styret
Styremedlem Lars Gjemdal måtte trekke seg fra styrearbeidet på grund av sykdom.
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Vedlegg 2

SENIORSAKEN ASKER
20t6

RESULTATREGNSKAP

2A15

lnntekter
Tilskudd fra Seniorsaken sentralt
Renter bankkonto

6 532,50

7,48

20 800,00
4,83

Sum inntekter

5 539,98

20 804,83

3 599,80

2 250,40

Utgifter
Honora r fored rag/gaver
lnformasjon (annonser m.v.)
Leie av moterom

1 580,50

41,45,25

2352,00

3 780,00

790,20

Servering
597,00
363,00

Rekvisita

Diverse utgifter
Utgifter 2014 dekket av Seniorsaken

1 100,00

Landsmote/Ledermote
230,00

Reiser
Sum utgifter

Arsresultat underskudd/overskudd)

BATANSE

17,00
21.66,62

pr.37.tz

I822,30

74 249,47

-2292,32

6 555,36

2076

2015

Eiendeler
Bankinnskudd DNB

4213,44

6 s55,36

Sum eiendeler

4273,O4

6 555,36

4273,44
427?,04

6 555,36

Egenkapital og gield
Egenkapital 01.01.2016
Underskudd

6 555,36
-2 282,32

Sum
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Ole

styreleder

<J

6 555,36
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Vedlegg 3
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Budsjett 2017

Inntekter
Årlig overføring

Utgifter

9 000

Lokaleleie

2 000

Honorarer til foredragsholdere, m.fl.

3 000

Fortæring

0

Eksterne møter

0

Reiser

0

Informasjon, SMS, m.v.

3 000

Diverse

1 000

Overskudd/Underskudd
Sum

0
9 000

9 000
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Vedlegg 4

Handlingsplan for 2017
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.

