
Hydropensjonistenes forening i Oslo 
 
 

Årsberetning 2022 
 

Det var dessverre ikke mulig å avholde juletrefesten den 6. Januar 2022 på grunn av 
problemer med økt corona smitte. Medlemsmøtet torsdag den 17. februar fikk også meget 
begrenset påmelding grunnet usikkerhet omkring smittesituasjonen. Styret valgte derfor å 
avlyse og i stedet anmode foredragsholderen om å holde foredraget i september.  
Årsmøtet torsdag den 17. mars ble avholdt som planlagt.  
 
Valg 
Lars Petter Hanssen fra valgkomiteen foresto valget. I styret var leder Per Aksel Lindberg, 
sekretær Eva Henschien og kasserer Dagrun Young på valg. Alle hadde sagt seg villige til 
gjenvalg. Gjenvalg ble foreslått. I valgkomiteen var ingen på valg. Årsmøtet godkjente 
valgene ved akklamasjon. Etter valget blir sammensetningen slik: 
 
Styret:   Leder  Per Aksel Lindberg (2år) 
   Nestleder Stig Heggelund (ett år igjen) 
   Sekretær Eva Henschien (2 år) 
   Kasserer Dagrun Young (2 år) 
   Medlem Asmund Hage (ett år igjen) 
 
Valgkomite:  Lars Petter Hanssen 
   Kari Veen 
 
Revisor:  Francoise Cardon 
 
Generelt 
Pr. 31.12.2022 hadde foreningen 540 medlemmer, herav tilhører 339 Hydros pensjonsordning, 
172 Equinors, 24 Yaras, 5 Ineos/Nippon`s pensjonsordninger. Dette innebærer en reduksjon i 
medlemsmassen på 41 i løpet av 2022. 
I løpet av året er det avholdt årsmøte, 3 medlemsmøter og 6 styremøter. 
 
Vi har i år mottatt tilskudd til driften fra Hydro, Yara, Nippon og Ineos i henhold til det antall 
medlemmer som tilhører de enkelte bedrifters pensjonskasser. Equinor valgte å ikke gi 
tilskudd pga lavt aktivitetsnivå i foreningen (corona) samt at foreningen har penger på konto. 
 
Hydro stiller lokaler til disposisjon for medlemsmøtene (alle medlemsmøter ble holdt i 
Hydros lokaler på Vækerø) og holder kontorplass for styret. Alle 6 styremøter er avholdt på 
Vækerø 
 
De midler som kommer inn gjennom tilskudd og gaver går til dekning av servering og 
foredrag/underholdning på medlemsmøter, til rekvisita, samt dekning av de fleste kostnader 
på dagsturene. Siden foreningen har hatt redusert aktivitet i første halvår 2022, har bruken av 
foreningens midler vært noe mindre enn normalt.  
 
Foreningens økonomiske situasjon ved utløp av regnskapsåret 2022 er følgende: 
 
 Inntekter  Kr    67 000,- 
 Kostnader  Kr  218 433,- 
 Resultat 2022  Kr -151 433,- 
 Bankinnskudd  Kr  114 566,- 
  



 
Medlemsmøter 
 
17.mars: Årsmøte ble avholdt i henhold til innkalling. Det var 13 stemmeberettigede. 
Årsberetning for og regnskap for 2021 samt budsjett for 2022 ble presentert. Det var ingen 
innmeldte saker. Møtet ble avsluttet med servering i kantinen. 
 
23. september: Tidligere apoteker Gunvor Solheim holdt foredrag over emnet:  
”Bruk av medisinplanter fra antikken til våre dager” De 52 frammøtte fikk et inspirert og 
engasjert foredrag som ga et unik innblikk i en meget interessant, variert og spennende del av 
medisinen. Etter foredraget ble det servert ost, kjeks og rødvin samt kaffe/te og kake i 
kantinen. 
 
20.oktober: Forfatter Torbjørn Færøvik holdt foredrag over emnet ” Stormakten Kina – 
Venn eller fiende” Det var 68 frammøtte som fikk et meget innsiktsfullt, interessant og høyst 
aktuelt foredrag om Kina. Etter foredraget var det rundstykker samt kaffe/te og kake i 
kantinen. 
 
9. november: Hydrokoret med sin dirigent Trond Dahlen underholdt oss med et variert 
program der flere nummer fra korets utenlandstur var med samt en spesiell hyllest til det hårdt 
prøvede folket i Ukraina. Det var 35 frammøtte (+ 35 kormedlemmer) til sammen 70 personer 
som etter konserten hygget seg med mat og drikke i kantinen. 
 
Turer 
11. og 12.mai: Dagsturen gikk til Kistefos og Hadelands glassverk. Det var henholdsvis 45 og 
47 deltagere de to dagene.  Deltagerne fikk en interessant omvisning i det nye Twist 
utstillingslokalet på Kistefos og rikelig egentid i uteanlegget. Etter en enkel lunsj på 
Hadelands glassverk ble det tid til handling før avreise til Sundvollen og middag. 
 
8. til 13.juni: Tur til Serbia med Vitus reiser. Det var noe svak deltagelse på grunn av 
usikkerheter knyttet til Corona smitte og vanskeligheter med pass. De 13 deltagerne som 
gjennomførte turen fikk en hyggelig og lærerik tur i en del av Europa vi ikke har så god 
kjennskap til. 
 
11. til 16.september: Tur til Belgia med FRAM arrangement. Usikkerhet omkring smitte i 
Europa preget fortsatt påmelding til turen. De 23 deltagerne fikk i midlertid en meget 
interessant tur med base i Gent og utflukter til Brügge, Antwerpen, Waterloo og Brüssel. 
Dagen i Brügge var noe preget av kraftig regnvær som førte til endringer i programmet. For 
øvrig var været utmerket og vår dyktige guide Stefan ga oss en inngående innføring i Belgias 
historie. 
 
Styret vil takke medlemmene for mange hyggelige tilbakemeldinger og for konstruktive 
innspill til våre arrangementer og turer. Styret har søkt å holde medlemmene orientert om 
utviklingen gjennom å sende ut orienteringer på e-post til de medlemmer som har oppgitt e-
post adresse til foreningen, samt å legge ut oppdatert informasjon på foreningen hjemmesider.  
Det er derfor viktig at medlemmer som skifter e-post, snarest melder dette til foreningen. 
 
Styret vil til slutt rette en takk til Hydro og øvrige selskaper for økonomisk støtte. 
 
 
Oslo januar 2022 
 
Per Aksel Lindberg (sign) 


