
 
Vestre Aker Pensjonistforening 
 

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2019 
 
GENERELT 
Vestre Aker Pensjonistforening er partipolitisk nøytral og uavhengig. Iht lokale 
vedtekter skal foreningen arbeide for Seniorenes økonomi, helse og velferd i 
Vestre Aker spesielt og i Oslo Kommune generelt. Foreningen har av praktiske 
grunner valgt å være medlem av Pensjonistforbundet og Pensjonistforbundet 
Oslo fordi man gjennom disse to organisasjonene kan oppnå en felles synergi i 
forhold til foreningens lokale vedtekter og de felles utfordringer som vi står 
ovenfor – både lokalt og nasjonalt. 
Organisasjonsnummer i Brønnøysundregistret er 890 833 942 
Ordinær kontortid i 2019 har som vanlig vært mandag og fredag 11-13 – 
unntatt helligdager, høytider og i ferietiden. 
 
STYRET 
Styret har i perioden bestått av 7 medlemmer og 1 varamedlem: 
Funksjon  Navn 
Leder   Ruth Marie Nyrud Hansen 
Nestleder  Norvald Moltubakk 
Kasserer  Einar Ersdal 
Sekretær  Karin Fosser 
Medlem  Anne Berit Storsten 
Medlem Ola Ramstad( kom inn som fast medlem etter medlem Maj 

Wenstøp’s død høsten 2019) 
Medlem: Ragnhild Ravnsborg Andersen 
Varamedlem Per W.Jensen (redaktør av Pensjonist i Vestre Aker til 

nov.2019) 
Det har vært holdt 10 styremøter. Styremedlemmene har dessuten hatt jevnlig  
kontakt på kontoret, over telefon eller internett. 
Revisorer: Revisor har for 2019 vært Per Frøbjerg Moe, og vara Stig Bergkåsa. 
Valgkomite: For 2020 ble Per W. Jensen og Anne Berit Storsten valgt. 
 
Æresmedlemmer:  
Foreningen har 2 æresmedlemmer: Magnhild Francke og Reidar Efraimsen.  
Samtidig vil vi arbeide etter statuttene i vår forening: til beste for Seniorenes 
økonomi, helse og velferd i bydel Vestre Aker spesielt og i Oslo Kommune 
generelt.  



Medlemsmøter: Det ble holdt 8 ordinære medlemsmøter i 2019. Møtene ble 
holdt på Samfunnshus Vest. Fremmøtet på medlemsmøtene har vært 
varierende. Kunngjøring av møtene er blitt gjort i medlemsbladet vårt – 
Pensjonist i Vestre Aker, på Seniorsenteret, Samfunnshuset, Kiwi, oppslagstavle 
i Ekraveien/Bjerkebakken, Vinderen seniorsenter, «Det skjer i Oslo», og på vår 
hjemmeside:roapensjonistforening.com 
 
Turer:  
I mai hadde vi en vellykket dagstur  - Sandefjord/Strømstad, og i august gikk  
turen til Maihaugen på Lillehammer. Dette var også en meget vellykket tur. 
 
Tilstelninger:  
I forbindelse med den internasjonale eldredagen i oktober hadde  

vi fest for seniorene i Vestre Aker. Vi hadde lånt lokaler på Hovseterhjemmet 
Det ble en velykket markering. 
 
Den gylne spaserstokk 
Deltakelsen har ikke vært så stor som ønsket, men de som hadde deltatt fikk me 
merker og stokk ved et hyggelig samvær på Seniorsenteret. Norvald Moltubakk  
sto for denne tilstelningen. 
  
Vestre Aker Pensjonistforening er medlem i Hovseterhjemmets venner. Vi er 
 også med i besøkstjenesten som er et samarbeid mellom bydelen og kirkene i 
 Vestre Aker. 
 
Medlemskontingenten har vært kr 340.- i 2019. Av dette fikk vår forening  
tildelt kr 90,- pr medlem, mens Pensjonistforbundet tok kr 185.- og  
Pensjonistforbundet Oslo kr 70,-. For oss er denne avspisingen et dramatisk 
tilbakeslag for foreningens økonomi. Vi skal dekke møteutgifter, lokalleie og 
avis. Imidlertid håper vi på at Pensjonistforbundet kan reversere dette ved 
neste årsmøte, slik at vi igjen kan bestemme vår egen kontingent som vi alltid 
har gjort. 
 
Tilknytning til andre organisasjoner :  Vi er tilknyttet Pensjonistforbundet som  
er en paraplyorganisasjon for alle pensjonistforeninger  i landet som ønsker å 
være tilsluttet. Vi har valgt å være medlem, spesielt fordi Pensjonistforbundet 
har drøftingsrett med regjeringen om økonomiske, sosiale o.l. forhold som er  
viktig for alle pensjonister. Gjennom medlemskap kan vi 
støtte og påvirke forbundets arbeid. Pensjonistforbundet Oslo er en  
underavdeling av Pensjonistforbundet og er en samleorganisasjon for alle 



pensjonistforeninger i Oslo som er medlem av Pensjonistforbundet. 
 
Mens Pensjonistforbundets viktigste motpart eller samarbeidspartner er 
Regjeringen, ligger det i betegnelsen «fylkesforeninger» at disse primært  
arbeider med politikere og organisasjoner på fylkesnivå. 
Lokalforeningene kan fremme synspunkter og påvirke fylkesforeningens arbeid 
ved å sende inn forslag/kommentarer og delta på tillyste møter.  
 
Røa Seniorsenter: 
Her leier vi kontorlokaler fortsatt og har et utmerket samarbeid. 
 
 
 
 
Leder   Nestleder    Kasserer  , 
Ruth Marie Nyrud Hansen Norvald Moltubakk  Einar Ersdal  
 
Sekretær   Medlem    Medlem  

      
Karin Fosser   Anne Berit Storsten  Ola Ramstad 

   
 
Medlem 
     Varamedlem 
 
Ragnhild Ravnsborg Andersen   Per W. Jensen 
  
 
 


