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Hei alle sammen! 
Det har vært lite aktivitet i styret dette året, årsaken er selvsagt covid 19 og smittefare. Vi har hatt 
kontakt via mail i styret, men da har det mest handlet om avlysning av aktiviteter, 
spesielt rundt årets vårtur, som var fullbooket, og orientering av deltagerne. 
Vi har nå hatt ett styremøte 23.09.2020, hvor vi hadde gjennomgang av årets aktiviteter som 
årsmøtet vedtok, og kom frem til at en orientering til medlemmene burde sendes ut. 
Rammeplan med kommentarer er vedlagt i mail. 
Som mange av dere vet, har deltagerne på turen betalt inn et beløp som vi nå jobber med å få 
tilbakebetalt, noe som trekker ut i tid. Dette vil fortsatt ha høy fokus av styret, og jobbet med frem 
til vi får en løsning. Egen melding om detaljer blir sendt til påmeldte deltagere. 
Seniorforum er avlyst for 2020, og vi antar at dette vil bli gjennomført for 2021, når dette føles 
trygt. 
Samme gjelder for dagsturen vi bestemte oss for til oljemuseet, vi håper at vi kan få til dette neste 
høst. 
Når det gjelder julebord, ble dette diskutert, men vi fant vel frem til at dette ville bli vanskelig å 
gjennomføre med de restriksjoner som foreligger, lite tyder på at disse blir mindre på denne siden 
av jul.  
Utsettes til 2021. 
Når det gjelder årsmøte 2021, vil vi ta en avgjørelse på hvordan dette skal gjennomføres nærmere 
jul, om restriksjoner blir som de er, eller endres.  
 
Equinor Seniorklubb Nord-Rogaland Rammeplaner 2020  
 
 Forslag til aktiviteter for 2020.  
• 4. Februar – Medlems og årsmøte på Kårstø.  OK. gjennomført 
• Videreutvikle hjemmesiden med nye funksjoner.  Dette foregår etter behov, og forslag fra 
medlemmer.  
• 1. – 6. Juni – Tur til Tyrol-Mayrhofen, 6 dager. Turen er avlyst, det pågår et arbeid for å få 
tilbakebetalt påmeldingsgebyr til deltagere, dette drar ut i tid. 
• September – Delta på Seniorforumi Trondheim. Seniorforum 2020 avlyst på grunn av covid 19 
• 28. November? – Julebord på Park Inn Henderson Hotell. Besluttet avlyst på grunn av covid 19, 
og risiko for smitte da vi alle regnes innenfor risikogruppen. Usikkerhet rundt samling i større 
grupper. 
• Vedtekter: Retting av feil navn, og tilpassing til dagens praksis. Presenteres på årsmøtet i 2021 
Dette arbeidet fortsetter, og skal være klart til årsmøtet 2021. 
• Besøk på oljemuseet i Stavanger, styret ser på om dette kan gjennomføres  Besluttet avlyst, da 
smittefaren ved et slikt arrangement ansees for høy. 
 
Mvh. 
Equinor Seniorklubb Nord Rogaland v/styret   
https://equinornr.no/forsiden-26418s.html 
Medlemspassord hjemmeside : seniornr 
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