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Seniorforum 2018 

 

Referat fra møtet 18 og 19 september 2018 

Møtested: Equinor, Martin Linges vei 33, 1364 Fornebu 

 

Deltakere: 

Klubb e-mail adresse Navn e-mail adresse 

Statoil 
Seniorklubb 
Stavanger post@stasen.no Aina Sørhus ain-soe@online.no 

  Arvid Madsen arvid.madsen@gmail.com 

Statoil 
Seniorklubb Oslo 

styret@oslo.statoilsenio
rene.no Arne Inge Mathisen arneingem@gmail.com 

  Svein Ivar Leivestad 
svein.ivar.leivestad@gmail.c
om 

  Grete Doresius grete.doresius@gmail.com 

Statoil 
Veteranklubb 
Mongstad eivi-vi@online.no Eivind Vikene eivi-vi@online.no 

Neptun Sydvest 
Senior per.husebo@lyse.net Per Husebø per.husebo@lyse.net 

Statoil 
Seniorklubb Sør styret@neptunsor.no   

 

seija.anita.kalvoe@onli
ne.no Seija Anita Kalvø seija.anita.kalvoe@online.no 

  Kåre Flokenes flokene@online.no 

Statoil 
Seniorklubb 
Bergen 

statoilseniorbergen@g
mail.com Eilif Bru eilif.bru@broadpark.no 

 torunm@online.no Torunn M Lyssand torunm@online.no 

Bjørgvin 
Seniorklubb 

senior@neptunklubben.
no Alf Ove Kjærland alf.ove@kjaerland.com 

 alf.ove@kjaerland.com 

Svein Tore 
Strømme svein.strmme@bkkfiber.no 

Statoil 
Seniorklubb 
Trøndelag stasentron@gmail.com Iver Pehrson pehrson@online.no 

Statoil 
Seniorklubb Nord 
Rogaland seniornr@hotmail.no Valbjørg Hervik valhervi@online.no 

  Magne Molvik magne.molvik@haugnett.no 

Statoil 
Seniorklubb 
Harstad torildbs@online.no Ingen deltakelse  
Statoil 
Seniorklubb 
Tjelbergodden kajohan@online.no Kåre Johansson kajohan@online.no 
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Seniorklubb 
Neptun Sogn og 
Fjordane unni.ege@enivest.net Unni Ege unni.ege@enivest.net 

Statoil 
Seniorklubb Øst oddmoen@online.no Odd Moen oddmoen@online.no 

 roa-bak2@online.no Roar Bakke roa-bak2@online.no 

Statoil 
Seniorklubb Florø 

larsbaugsto@gmail.co
m Lars Martin Baugstø larsbaugsto@gmail.com 

Statoil 
Seniorklubb Midt-
Norge 

martintbitnes@gmail.co
m Martin Bitnes martintbitnes@gmail.com 

Statoil Neptun 
seniorklubb 
Haugaland esknudse@online.no Egil Sten Knudsen  esknudse@online.no 

  Carl Fr. W. Fahlvik carlf@omega.no 

Statoil Neptun 
Nord Vest 
seniorklubb rmness@online.no 

Rolf M. Ness  
 

rmness@online.no 

 

Møteleder: Arne Inge Mathisen 

Sekretær: Grete Doresius 

Referent: Svein Ivar Leivestad 

 

Program: Dag 1 
 
1030 Oppmøte i resepsjonen i Statoil - registrering 
1050 Felles inngang til møterommet 
1100 Velkommen og kort orientering, Arne Inge Mathisen 
1110 Presentasjon av deltakerne- runde rundt bordet 
1130 Lunsj 
1200 Status – hver klubb presenterer sin virksomhet 
1400 Kaffepause 
1415 Temadiskusjon – innkomne forslag. 
 Navnebytte i Statoil – konsekvenser for oss? hjemmesider/bruk av facebook, brev fra 
            Storebrand, vedtekter/kriterier for medlemskap. 
1500 Foredrag – Dagens prosjekter i Statoil v/Bård Heimset 
1600 Slutt og avgang til hotellet 
1700 Omvisning på Polhøgda – Fridtjof Nansens hjem, nå museum og tilhold  for 
           Fridtjof Nansens Institutt.  Gangavstand fra hotellet. 
1900 Middag på hotellet 
 
Program: Dag 2 
 
0815  Oppmøte i resepsjonen i Statoil 
0830 Felles inngang til møterommet 
 Foredrag om pensjon – v/Ragnar Fritsvold, medlem av Pensjonsutvalget 
0930 Fortsettelse av temadiskusjon m.m. fra dag 1 
1100 Oppsummering 
1130 Lunsj 
1300 Slutt og avreise 
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Dag 1 - 18. september 2018 

1. Velkommen og kort orientering 

 

Arne Inge Mathisen ønsket alle velkommen og gikk gjennom programmet for dagene 

og agendaen for møtet samt en kort HMS orientering. 

Torun Lyssand påpekte manglende deltakelse fra bedriften i møtet. Det ble opplyst at 

det hadde blitt gitt tilbakemelding om at representanten ikke hadde anledning til å 

delta. Forumet uttrykte ønske om deltakelse fra bedriften i Forumet og at en 

representant ble invitert til neste år.  

Bedriftens kontaktperson er: Åshild Bergsagel Eltervåg, e-post adresse: 

aelt@equinor.com 

 

 

2. Presentasjon av deltakerne – runde rundt bordet 

 

Statoil Seniorklubb Harstad hadde meldt forfall. 

 

3. Status – hver klubb presenterer sin virksomhet 

 

Se vedlegg for hovedpunkter rapportert fra hver klubb. 

 
Etter gjennomgangen ble det foreslått at alle klubbene i forkant av neste møte 
oversender en kort oversikt av nøkkelinformasjoner om klubben og en link til internett 
hjemmesiden, til deltakerne. Dette vil kunne effektivisere denne gjennomgangen og 
fokusere på hovedutfordringer og diskusjoner rundt disse i selve møtet. 
Neste års arrangør tar ansvaret for å etterspørre dette i møteinnkallingen. 

 

 

 

4. Temadiskusjon – innkomne forslag  
 
Navnebytte i Statoil 
Bedriften har skiftet navn til Equinor – hvordan skal seniorklubbene forholde seg til 
dette? 
 
Statoil Seniorklubb Stavanger - Stasen har forespurt bedriften ved Tom Nordvoll om 
det kreves godkjennelse fra dem for å bruke Equinor navnet. Svaret i e-post datert 
11.09.18 var: «Dere kan bare endre navn til Equinor, men det må også meldes til 
Brønnøysund registeret». 
 
Etter en diskusjon med mange og gode synspunkter ble det enighet om følgende 
uttalelse fra møtet: 
«Seniorforumet anbefaler at styrene i seniorklubbene arbeider aktivt for å innlemme 
bedriftens nye navn Equinor i navnet til klubbene. Arbeidet bør være gjennomført og 
konkludert ved klubbenes Årsmøte 2019». 
 
Nest års arrangør 
De siste års arrangementer har vært avholdt fra 2012 i Trondheim, Stavanger, 
Bergen, Tønsberg (Statoil Seniorklubb Øst), Haugesund (Kårstø) og Stavanger. Det 
ble fremmet forslag om at Statoil Veteranklubb på Mongstad eller Neptun Sør skulle 
stå for det neste arrangement og at den som ikke tok arrangementet neste år, stod 
for tur i 2020. Deretter skulle en starte forfra igjen med Trondheim; Bergen, osv... 

mailto:aelt@equinor.com
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Statoil Veteranklubb Mongstad tok på seg arrangementet for 2019. Datoen ble 
foreslått til tirsdag 17 og onsdag 18 september. 
 
 

5. Foredrag – Dagens prosjekter i Statoil v/Bård Heimset 

Bård Heimset, seniorrådgiver i prosjektorganisasjonen, gav en interessant orientering 
om bedriftens prosjektportefølje under utførelse og som en ser muligheter for å 
realisere fremover. Porteføljen omfatter også fornybare energiprosjekter inkludert vind 
og sol. Det ble nevnt at det i alt var 30 prosjekter i porteføljen til en verdi av ca 400 
mrd NOK. 80% av de nye prosjektene er på norsk sokkel. 

Selskapet har stort fokus på sikkerhet – en ny kampanje «9 Golden Rules» er 
igangsatt; «Alle skal trygt hjem». SIF tallet (alvorlige hendelser) er på 0,1 som er lavt. 

                                              -------------------- 

 
           Dagen ble avsluttet med omvisning på Polhøgda – Fridtjof Nansens hjem, nå  
           museum og tilholdssted for Fridtjof Nansens Institutt.  I det fine «sommerværet» ble 
           turen og omvisningen med en engasjert guide Ola Just Haugboen en 
           fin og interessant opplevelse for alle. Etterpå ble det en velfortjent, god middag med 
           sosialt samvær på hotell Radisson. 
 
                                                           ------------------- 
 
 
           Dag 2 – 19. september 2018  

 
6. Foredrag om pensjon – v/Ragnar Fritsvold, medlem av Pensjonsutvalget 

 

Ragnar Frisvold sitter sammen med Ivar Pehrson i Pensjonsreguleringsutvalget 

etablert av seniorforum i 2015 for å ivareta pensjonistenes interesser innen pensjon, 

men hovedfokus på årlig regulering av tjenestepensjon fra Statoil Pensjon og 

driftspensjon fra Equinor ASA.  

Presentasjonen tok for seg temaene medlemskap i pensjonskassen, regulering av 
pensjonen i 2018 og resultatet av valget til Statoil Pensjon i 2017. Ulike grafer av 
utviklingen i pensjons ift lønn, kjøpekraft etc. ble vist.  
Seniorklubbene manglet 140 stemmer på å få en representant inn i Statoil Pensjon. 
Neste valg er om 3 år. Da skulle en ha gode muligheter til å få innvalgt en 
representant.  
Presentasjonen sendes ut til alle deltakerne i Forumet. 
 
Det ble tatt opp at det er usikkerhet blant pensjonistene om en er medlem av Statoil 
Pensjon og at dette er vanskelig å finne ut av. Bedriften er de eneste som har denne 
informasjonen, men det har vært vanskelig å få denne informasjonen til 
pensjonistene. 
 

      Medlemmene i Pensjonsutvalget (Fristvold og Pehrson) ønsker bedre kontakt med  
      klubbene for diskusjon og tilbakemeldinger om aktuelle problemstillinger og 
      utfordringer. Det ble også uttrykt ønske fra utvalget om at antall representanter burde 
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      økes med 1 eller 2. Utvalget «møtes» normalt på telefon. Noen ganger er det 
      formålstjenlig å møtes fysisk. Det var enighet i Forumet om at utgifter til en 
      begrenset reisevirksomhet for utvalgets medlemmer, skulle komme fra de bevilgede 
      midlene som den årlige arrangøren av Forumet fikk av bedriften. 
 
 
7. Fortsettelse av temadiskusjon m.m. fra dag 1 

 
Hjemmesider/ bruk av facebook 
Det fremkom at klubbene har ulike plattformer/ leverandører til sine hjemmesider. 
Noen har enda ikke etablert slike sider. Facebook benyttes av flere. I møtet ble det 
vist eksempler på hjemmesidene til noen av klubbene.  
 
Arne Inge Mathisen viste den nye hjemmesiden til seniorklubben i Oslo. 
(Link https://sites.google.com/view/statoilseniorklubboslo/startsiden) 
Etter at avtalen med firmaet i Trondheim ble stoppet har en utviklet sin egen nettside 
ved å benytte Google sin modul for hjemmesider. Den er gratis og kan 
opprettes/utvikles med noe datakunnskap. Den administreres pt av medlemmer i 
klubbens styre. Oslo har hatt god nytte og kontakt med Bjørgvin ved utvikling av sin 
hjemmeside 
 
Hjemmesiden til fra Bjørgvin Seniorklubb ble vist. De benytter Google sin modul. Den 
er utviklet og driftes av en datakyndig person utenfor styret. Erfaringene er gode.  
 
Statoil Veteranklubb Mongstad og Statoil Seniorklubb Bergen (under etablering) har 
nettsider som var utviklet basert på Styreweb.no. Eivind Vikene fra Mongstad viste 
eksempler fra nettsiden i møtet. Årlig kostnad for denne var ca 10 000 kr. Erfaringene 
med oppdatering og drift var positive og ble rapportert å være enkel å bruke. 
 
Hjemmesidene til Statoil Seniorklubb Stavanger ble også vist, men uten detaljerte 
kommentarer til denne (pga tidsmangel).  
 
 
Brev fra Storebrand 
Flere av styremedlemmene i seniorklubbene har mottatt nedenfor stående e-post fra 
Equinor, datert 29.august 2018. 
 
«Oppdatering av e-postadresser på Storebrand.no 
 
Til ledere av seniorklubber i Equinor 
 

           Equinor Pensjon blir mer og mer ‘digitale’ og vi ønsker å kommunisere med 
           alle våre pensjonister via e-post og SMS. 
           Når pensjonsreguleringen kommer om ikke lenge ønsker vi at flest mulig av 
           våre mottakere av pensjon får informasjonen digitalt. 
           Vi håper derfor at dere kan bruke de mulighetene dere har og oppfordre 
           deres medlemmer som ikke allerede har gjort det, til å registrere epost- 
           adressen sin og / eller mobilnummer på STOREBRAND.NO(Kundeprofil/ Mitt 
           kundekort. Den kan oppdateres når man trykker på feltet ved sitt eget navn 
           øverst til høyre). 
           Anne Bjerkelund Selvig 
           Principal Analyst Human Resources 
           CSO GBS HR GPI / Equinor Pensjon 
           Equinor ASA 
           E-mail: abse@equinor.com » 

https://sites.google.com/view/statoilseniorklubboslo/startsiden
http://storebrand.no/
mailto:abse@equinor.com
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           Det ble referert til at det er flere som har benyttet den beskrevne 
           instruksjonen uten å få dette til å fungere. Kontakt til avsender har ikke hjulpet. 
           Det ble reist spørsmål om brevet kunne legges ut på hjemmesidene for 
           info til medlemmene når instruksjonen tydeligvis var mangelfull. 
 
           Etter møtet er følgende e-post mottatt fra Anne Bjerkelund Selvig: 
            

           Fra: Anne Bjerkelund Selvig [mailto:abse@equinor.com]  

           Sendt: 21. september 2018 12:36 

           Til: Aina Sørhus 

           Emne: RE: Oppdatering av epost adresse på Storebrand.no 

           Hei Aina! 
           Ja, de burde ha svart at de kjenner problemet, for det viser seg at alle dere 
           som er såkalt 58+ har en skyggeløsning de ikke har fått helt orden på enda  
           etter innføring av GDPR (dette nye lovverket som skal iverata  
           personvernet+++). 
           Jeg skal gi beskjed med en gang at de må kunne svare det. 
           Storebrand har lovet meg å fikse problemet så fort de klarer, det er jo til 
           deres interesse også at vi slipper masse brevutsendelser. 
  
           Hvis du på Stasens sider legger ut meldingen min, kan du kanskje oppgi at  
           dersom de får den feilmeldingen du får, er det kjent. Så skal jeg gi lyd så fort 
           det er fikset. 
           Hilsen Anne Selvig 
 
            
           Vedtekter/kriterier for medlemskap  
           Ved gjennomlesning av de ulike seniorklubbenes vedtekter er det observert 
           at det er ulike bestemmelser om hvem som kan bli medlemmer i klubbene.  
  
           Statoil Seniorklubb Stavanger – Stasen informerte at de hadde fått sine 
           vedtekter vedrørende dette punktet godkjent av bedriften i 2014. Det ble 
           oppfordret til at alle klubbene oppdaterer sine vedtekter ihht disse vedtektene. 
           Tekst følger nedenfor. 
 
           «Vedtekter 

           1. Stasen skal være åpen for alle tidligere ansatte i Statoil som har sluttet med 
           en pensjonsordning (pensjonister, førtidspensjonister, AFP pensjonister, 
           uførepensjonister). Medlemmene må selv melde seg inn og betale den  
           kontingent som årsmøtet til enhver tid bestemmer. 
     
           Etterlatt ektefelle/samlivspartner kan bli medlem av Stasen på samme vilkår 
           som den avdøde ektefelle/samlivspartner.»  
 
           På spørsmål ble det klargjort at etterlatte betaler medlems avgift og telles /  
           rapporteres til Equinor og inngår da i tallet som klubben får støtte for fra bedriften. 
 
                                                           ----------------- 
 
           Møtet ble avsluttet med etterfølgende lunsj i selskapets gjestekantine på 

           kontorstedet. Deltakerne var imponert over bygget, servicen og satte meget stor pris 

           på å bli invitert til lunsj i gjestekantina. 

mailto:abse@equinor.com
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                                                                                                                       Vedlegg 

 

 

Status – hver klubb presenterer sin virksomhet  

 

 

Statoil Neptun Nord Vest seniorklubb v/ Rolf M. Ness - Offshore 

 

65 medlemmer – nystartet, håper på 100 neste år. Kontingent 200 kr. 

Omfatter Møre og Romsdal, adresse til medlemmer avgjør hvilken Neptunklubb.  

Facebook side. 

Arrangementer; hurtigrute Ålesund – Tromsø, juletur Berlin, skidag Stranda, Smøla 

avlyst. 

Styret 4 medlemmer.                                     

 

 

Statoil Seniorklubb Oslo v/ Arne Inge Mathisen - Land 

 

151 medlemmer, kontingent 150 kr, ikke ektefeller som medlemmer. 

En aktivitet hver måned, unntatt juni-august.  

Årsmøte avholdes på Equinor Fornebu – avklart i AMU. 

Egen hjemmeside, ny, Google modul. 

Arrangementer; foredrag, teater, opera, musicals, utstillinger, dagsturer Kongsvinger, 

Blaafargeverket, en langtur i året, 2018: Slovakia, Østerrike, Tsjekkia. 

Styret 7 medlemmer. 

  

 

Statoil Seniorklubb Tjelbergodden v/ Kåre Johansen - Land 

 

6 medlemmer, regner med flere medlemmer etter hvert, kontingent 100 kr. 

Få aktiviteter; Smøla vindmøllepark. 

 

 

Statoil Seniorklubb Trøndelag v/ Ivar Pehrson - Land 

 

114 medlemmer, kontingent 200 kr. 

Møter hver 1ste onsdag i måneden, 20-30 stk, ikke på bedrift- gamle politistasjon. 

Årsmøte 3dje tirsdag i februar. 

Arrangementer; partner/ektefeller full tilgang til arrangementer, opera, teater. 

vanskelig med overnattingsturer, julebord populært 80 stk.. 

 

 

Bjørgvin Seniorklubb v/ Alf Ove Kjærland - Offshore 

 

171 medlemmer, kontingent kr 200, også for ektefelle. Ektefelle, samboere 130 stk., 

Enker oppfordres til å være med-betaler da kontingent. 

Møter 1ste tirsdag i måneden. 

Hjemmeside basert på Google modul. 

Arrangementer; teater med mat før/ etter 40-50 stk, fjellturer, utenlandsturer 

Østerrike, juletur Berlin 5 netter/ 5300 kr. Arrangerer turene selv, oppnår reduserte 

kostnader, inkl ikke drikkevarer i pris. 
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Pensjonistsamling hvert annet år i Bø i Telemark (Neptun klubbene) – alle betaler 

sine egne utgifter. 

 

 

Statoil Seniorklubben Bergen v/ Torunn Lyssand - Land 

 

300 + 200 «feller» medlemmer, kontingent 150 kr. 

Arrangementer; korte reiser eks. Kvalvåg i Bremanger-anbefales, invitere Arve Sigve 

Nylund til møte i 2019, egenandeler 50%. 

Ny hjemmeside basert på styreweb.no, 10-15 000 kr i året. 

Styret 7 medlemmer. 

Spørsmål om Personvernlovens anvendelse for seniorklubbene? 

 

 

Statoil Seniorklubb Florø v/ Lars Martin Baugstø – Land Basen 

 

12 medlemmer, kontingent 500 kr, sponser medlemmer 100%, ektefeller 50%. 

 

 

Seniorklubb Neptun Sogn og Fjordane v/ Unni Ege – Offshore 

 

30 medlemmer, kontingent 150 kr. 

Spørsmål om hvordan nye pensjonister får info om klubb/medlemskap – tas opp med 

Åshild/ kontaktperson. 

 

 

Statoil Neptun Seniorklubb Haugaland v/ Egil Sten Knutsen – Offshore 

 

62 medlemmer, kontingent 100 kr.  

Møte 1ste onsdag i måneden, 12-15 stk. 

Arrangementer; overnattingsturer Amsterdam, Budapest, neste busstur Eikemo 

Åkrafjorden. Sliter med å få inn nye pensjonister/ medlemmer. 

 

 

Neptun Sydvest Senior v/ Per Husebø – Offshore 

 

63 medlemmer, kontingent 150 kr. 

Bruker offshore foreningens hjemmesider. 

 

 

Statoil Seniorklubb Sør v/ Seija Anita Kalvø - Offshore 

 

110 medlemmer, kontingent 100 kr for medlemmer – pårørende/ektefelle betaler ikke. 

Omfatter Flekkefjord – Risør, d.v.s. Vest og Aust Agder. 

Tett samarbeid med Neptun Sør og bruker samme løsning for pensjonister på 

hjemmeside som Neptun Sør. Har egen lukket FB-side: Senior Sør. 

Arrangementer:  For turer prøver vi å prioritere de som ikke har reist før på turer. 

Langtur til Bukarest og Transsylvania i april, lang week-end i Lublin, Polen i 

september. Julebord i Kristiansand i desember. 

Videreformidler informasjon og påmelding om privat pensjonistsamling hvert annet år 

i Bø i Telemark (Offshoreklubbene) - alle deltakere betaler reise + opphold privat uten 
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subsidiering. Denne samlingen var holdt i august i år og vi hadde noen deltakere fra 

vår klubb med.  

 

 

Statoil Seniorklubb Øst v/ Roar Bakke – Offshore 

 

210 medlemmer, kontingent 150 kr. 

Hjemmeside benytter Facebook, drives av en av medlemmene. 

Omfatter Telemark og nordover. 

Skiftet navn til Equinor Seniorklubb Øst! 

Arrangementer; 3-4 turer i året, Portugal ca 40 stk, Oslo: Sven Nordin Bestefar og 

Freia omvisning 38 stk, sponser ikke-medlemmer på turene. 

Styret 4 medlemmer. 

 

 

Statoil Seniorklubb Midt-Norge v/ Martin Bitnes  

 

62 medlemmer, kontingent 100 kr. 

Ingen hjemmeside. 

Arrangementer; Krakow 4 overnattinger/ 6000 kr. 

Styret 4 medlemmer. 

 

 

Statoil Seniorklubb Stavanger v/ Aina Sørbø – Land 

 

961 medlemmer, kontingent 150 kr. 

Arrangementer; medlemsmøter avholdes Diakonhjemmet – vurdere nytt sted, diverse 

foredrag, populære båtturer og dagsturer, 4 langturer i året: eks Sri Lanka, Kroatia, 

Portugal, Østerrike, inviterer reiseoperatørene til informasjonsmøter, sponser m/ 2 

000 kr/medlem, enerom m/ 50 % maks 4 000 kr, setter opp flere parallelle turer ved 

behov.  

Sender papirkopier til de som har behov. Påmeldinger direkte til reisebyrå. 

2 x julebord 450 på hver! 

Har en rekke andre aktiviteter; samarbeid bedriftsidrettslag, golf, sangkor, 

førstehjelpskurs 2 x med Røde Kors (se også hjemmeside) 

Egen hjemmeside - ønskes enda mere levende, 25 stk ikke internett. 

Benytter Sparebank 1 sitt medlemsregister for foreninger. 

Betaler styrehonorarer 3 000 kr, 2 000 kr til «webgutta» (skattefritt under 10 000 kr). 

 

 

Statoil Seniorklubb Nord Rogaland v/ Valbjørg Hervik – Land Kårstø 

 

150 medlemmer, kontingent 100 kr.  

Ingen aktiv hjemmeside. 

Arrangementer; årsmøte på Kårstø- info ved leder i Equinor 50- 60 deltakere, vårtur 

Hildesheim Tyskland, Bornholmtur med buss 6500 kr + 1500 kr ekstra for ektefeller, 

julebord lokalt hotell. 

 

 

Statoil Veteranklubb Mongstad v/ Eivind Vikene – Land Mongstad 

 



11 
 

269 medlemmer inkludert ektefeller, kontingent 150 kr. 

Hjemmeside basert på styreweb,no,  

Arrangementer; medlemsmøte 1 x måneden, bowling populært. 


