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Elverum, 3. desember 2019 

 
Referat fra medlemsmøtet 3. desember 2019. 
Tid og sted: Elverum videregående skole kl. 19. 
 

Fremmøtte: 15+2+1=18 
Tilstede: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Grethe Emblemsvåg , Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, 
Harald Langeid, Eli Løkken, Arne Nersveen, Helge Rustad, Nils H. Rustad, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Anne Berit 
Stenseth, Per Ola Stenseth 
Forfall: Snorri Djurhuus, Aage Faldmo, Rune Evenrud, Finn Johansen, John Koppang, Odd F. Korsæth, Harry 
Meljordshagen, Oddvar Nyberget, Martin Nystuen, Kjell Olsen, Terje Roger Olsen, Arne K. Pedersen, Bjørnar Pedersen, 
Ketil Storfjell, Lars Øverby. 
Ledsagere: Inger Helene Nersveen, Else Sigstad. 
Gjest: Knut Færgen.. 
. 

President Arne Johan ønsket velkommen til dette møtet, som altså ble avholdt på Elverum 
videregående skole. Møtet ble innledet med et minutts stillhet i forbindelse med Steinar Solbergs 
bortgang. 
Det var assisterende rektor, Kari Synnøve Bakken, som tok imot oss og viste oss rundt. Hun begynte 
med å fortelle om den omfattende renoveringsprosessen som skolen har vært igjennom. Alt av gammel 
bygningsmasse er fullstendig renovert, i tillegg er det også oppført noe nytt. Hele prosessen har tatt tre 
år, og de har klart å drive skole hele tiden mens oppussingen har foregått. Det har naturlig nok vært 
krevende, men både lærere og elever har vist positiv vilje til å løse de problemene som har oppstått. 
Alle klasserommene har nå en avansert løsning når det gjelder både lysforhold, lyd og oppvarming. 
Det er ganske imponerende når en vet at skolen har 600 rom!  
Elverum videregående skole (ELVIS) har i dag 1150 elever, og av disse er det 150 voksne. 
Lærerstaben består av 180 lærere. 
Under omvisningen på skolen fikk vi høre at det er et krav at minst 80% av rommene til en hver tid 
skal være i bruk! Det skal sannelig litt av en logistikk til for å klare det! 
Den nyrenoverte skolen ble høytidelig innviet den 19. november i år – og det var selvfølgelig «Elvis» 
som sto for åpningen! 
 
Sak 6 - 19/20: Eventuelt. 
Presidenten minnet om at neste møte er juleavslutningen tirsdag 17. desember. Husk påmelding! 
Fristen går ut søndag kveld 8. desember. 
 

   

 
 
Helge Rustad, sekretær 


