
 

 

 

Årsmøte i Norsk selskap for aldersforskning (NSA) 

 

Dato: Torsdag 25. februar 2021 kl. 15.00  

Sted: Teams 

Påmelding til årsmøte sendes rm@seniorpolitikk.no innen 15. februar 2021, 
lenke og invitasjon til Teams sendes ut innen 20. februar 

 

Saksliste 

1. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 
Valg av møteleder og representanter til å undertegne protokoll fra årsmøte 
 

2. Årsmelding for 2020 
 

3. Regnskap for 2020 og budsjett for 2021 
 

4. Valg av styre 
Valgkomite: Astrid Bergland og Asta Bye 
Vegard Skirbekk går ut av styret, det skal velges supplerende styremedlem.  
Maria Bjerk, Elisabeth Wiken Telenius, Ellisiv Lærum-Onsager og Roger Moen stiller til gjenvalg 

 
Eventuelt  

 

Vedlagt følger sakspapirer til årsmøtets sak 2 og 3.   
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Sak 2: Årsmelding for 2020 

Norsk selskap for aldersforskning (NSA) har som formål å fremme gerontologi som et 

vitenskapelig og praktisk arbeidsfelt i Norge. NSA arrangerer konferanser, seminarer og 

møter for å spre kunnskap og forskningsresultater innen gerontologi og aldersforskning. NSA 

deltar også på sosiale medier for å fremme interesse for fagfeltet og spre kunnskap om 

aldersforskning, samt rekruttere nye medlemmer. 

Internasjonalt er NSA tilknyttet International Association of Gerontology and Geriatrics 

(IAGG) og Nordic Gerontological Federation (NGF).  

Vi har lagt bak oss et svært annerledes år - 2020 ble året der mange av oss opplevde store 

endringer både i jobbhverdag og i privatlivet. Mange virksomheter, organisasjoner og 

foreninger har måttet avlyse, utsette eller endre sine planer og aktiviteter, og pandemi-

situasjonen har også preget aktiviteten til NSA. Vi har måttet endre våre planer for utvikling 

og drift av selskapet, inkludert våre seminarer til selskapets medlemmer.  

 

Møtevirksomhet og seminarer 
Årsmøtet i 2020 ble holdt 13. februar. Styreleder Marijke Veenstra var møteleder og sekretær 
Ellisiv Lærum Jacobsen var referent. Årsmeldingen og regnskapet for 2019 ble godkjent uten 
kommentarer. Marijke Veenstra, Heine Strand og Astri Syse gikk ut av styret. Det ble valgt 
ny styreleder, Annelise Dyrli Flor, og tre nye styremedlemmer; Tale Hellevik, Christine 
Hillestad Hestevik og Linda Aimee Hartford Kvæl.                                                                                       
 
Det er blitt avholdt to seminarer for medlemmene i NSA i 2020; 13. februar og 17.desember. 
Presentasjonene fra seminarene kan lastes ned fra våre nettsider (www.aldersforsk.no).  
 
Det første seminaret ble holdt i tilknytning til årsmøtet med følgende tema: «Frivillige eldre 
og frivillig eldreomsorg». Deltagelse i frivillig arbeid står høyt på den politiske agendaen 
om aktiv aldring i Norge, og forskning på feltet viser at eldre som er engasjerte og aktive i det 
frivillige organisasjonslivet har bedre livskvalitet, samt fysisk og mental helse. Sturla 
Bjerkaker holdt innlegg om eldre som ressurs for frivilligheten, Beate Magerholm snakket om 
hvordan tilrettelegge for godt samarbeid for frivillige i eldreomsorgen mens mangeårig frivillig 
og pensjonist Anne Britt Nilsen bidro med engasjert innlegg om å være frivillig i eldre år, for 
en noe begrenset medlemsmasse (12 deltakere). 
 
NSA hadde planlagt seminar for medlemmene 25. mai, men med den sosiale nedstengingen 

ble dette utsatt til høsten. Optimistiske som vi var, tenkte vi at 22. september ville være et fint 

tidspunkt for et medlemsmøte der vi kunne mingle, har enkel bevertning og presentere faglige 

innlegg. Situasjonen ble som kjent ikke slik.  

Det resulterte i stedet i en historisk premiere for NSA; vi inviterte medlemmene til vårt første 

webinar 17. desember. Tema for webinaret var: «Eldre i arbeidslivet – Kan de bidra eller 

er de bare slitne og vil slutte?». Webinaret hadde bidrag fra forskningsprosjektet «Exit 

Age» ved OsloMet. Prosjektet ble finansiert av Forskningsrådet og gjennomført av forskere 

ved NOVA og AFI ved OsloMet, med NAV og Senter for seniorpolitikk som samarbeids-

partnere.  

http://www.aldersforsk.no/
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Prosjektet omhandler de eldste i arbeidslivet (67+) og hvordan virksomhetene har håndtert 

endringer aldersgrensene i arbeidslivet. Det ble presentert resultater fra prosjektet av 

Katharina Herlofson, Tale Hellevik og Per Erik Solem fra NOVA og Robert Salomon fra AFI. 

Webinaret fikk god oppslutning blant medlemmene, og med innlederne ble det til sammen 40 

deltakere. 

 

Medlemmer og økonomi 
Per januar 2021, har NSA registrert 164 medlemmer. NSA holder dermed nå et nokså jevnt 
antall medlemmer over tid, med en tendens til fornying av medlemsmassen. Nasjonal 
kompetansetjeneste for aldring og helse styrer medlemskontingenten gjennom Sykehuset i 
Vestfold.  
 
NSA hadde et positivt årsresultat på kr 24 378,-. Inntektene var på kr 38 618, og utgiftene 

var på kr 14 240. Dette var noe bedre enn budsjettert, mye på grunn av lavere aktivitetsnivå 

grunnet pandemisituasjonen. Se for øvrig regnskap for 2020 i sak 3. 

 

Styrets sammensetning 
Styrets sammensetning i 2020 har vært slik: 

Leder: Annelise Dyrli Flor (Norges Røde Kors) 

Nestleder: Roger Moen (Senter for seniorpolitikk) 

Sekretær: Ellisiv Lærum-Onsager (Lovisenberg diakonale høgskole) 

Kasserer: Hestevik, Christine Hillestad (Folkehelseinstituttet) 

Medlemsservice: Elisabeth Wiken Telenius (Aldring og helse) 

Info/FB: Linda Aimee Hartford Kvæl (OsloMet) 

Styremedlem: Vegard Fykse Skirbekk (Folkehelseinstituttet)  

Styremedlem: Maria Bjerk (OsloMet)  

Styremedlem: Tale Hellevik (Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet) 
 

Valgkomitéen har bestått av Astrid Bergland og Asta Bye. 

 

Stryet har hatt fire styremøter i perioden, to fysiske møter og to på Teams. Planlagt deltakelse 

på 25th Nordic Congress of Gerontology i juni i Reykjavik ble avlyst, deretter utsatt til 2021. 

 

  



Sak 3: Regnskap for 2020 og budsjett for 2021 

 

Driftsinntekter Regnskap 2020 Forslag til budsjett 2021 

   Medlemskontingenter 38160  40000  

   Renteinntekter 458   500  

   Sum driftsinntekter 38618  40500  

      

Driftskostnader     

   Roll-up   -4000  

   Tur til søsterorganisasjon i 
Sverige/Danmark 

  -30000  

   NGF-kontingent -3653  -4000  

   IAGG-kontingent   -1500  

   Honorarer     

   Websider, + oppgradering av 
digital plattform i 2021 

-420  -4000  

   Andre kostnader + 
markedsføring, rekruttering i 2021 

-2650  -4500  

   Seminar/møter ol. -7518  -12000  

   Sum driftskostnader -14240  -60000  

      

Årets resultat 24378  -19500  

      

Bankinnskudd Bankinnskudd 1.1.21   

   Driftskonto saldo 110329    

   Kapitalkonto saldo 164642    

   Sum innskudd 174971    

 

 

 


