Protokoll og referat fra årsmøtet i Mattilsynets pensjonistforening for Rogaland og Agder 2013

Møtet ble avholdt 13.mars kl. 12.00- 14.00 i auditoriet i 2.etg. på Veterinærinstituttet/Veterinærhøgskolen på Høyland i Sandnes.
Leder Per Filseth hadde sykdomsforfall og møtet ble derfor ledet av Karsten Kjølleberg.

Medlemmer som møtte:
Einar Ikdahl, Margrethe Flesjå, Dan Aarsand, Jon Bredo Sørlie, Karsten Kjølleberg, Kristian Staveland, Johannes Ekrheim, Ole Jakob Hansen, Lillian Bærheim, Svanhild K. Kvie og Ole Dagfinn Berge.
Fra Mattilsynet møtte: Tilsynsdirektør Ole Fjetland.
Fra LOP-Sandnes og Jæren møtte: Magne Helland og Marit Tjalvin 

Faglig program: 
Ole Fjetland orienerte om aktuelle oppgaver innen dyrevern som Mattilsynet arbeider med.

Organisasjonssak: Magne Helland og Marit Tjalvin orienterte om LOP- Sandnes og Jæren som har stor aktivitet med bl.a reise- og kulturarrangement. De inviterte medlemmer i Mattilsynets pensjonistforening for Rogaland og Agder til også å  melde seg inn i LOP- Sandnes og Jæren. For medlemmer i LOP-sentralt vil dette bare koste 100 kr.

Årsmelding:
Styret har bestått av: 
Per A. Filseth , leder  
Jarl Inge Alne, styremedlem
Ole Jacob Hansen, styremedlem
Karsten Kjølleberg, styremedlem
Terje Braut, varamedlem
Margrethe Flesjå, varamedlem
Einar Ikdal, revisor
Kristian Staveland og Dan V Aarsand, valgkomite.

Saker behandlet:
På årsmøtet i fjor ble det oppnevnt kontaktpersoner som skulle være bindeled mellom foreningen og hvert enkelt DK . Kontaktpersonene skulle sette i gang sosiale aktiviteter og bidra til at forslag om aktiviteter blir iverksatt.
Følgende personer ble oppnevnt:
Aust- Agder: Per A Filseth mob 91625202, afilseth@online.no
Vest-Agder: Karsten Kjølleberg, mob 91696910, kars-tob@online.no
Regionkontoret og Midt Rogaland: Ole Jacob Hansen, mob 90144082 olejac-h@online.no                 
Dalane: Knut Erik Eilertsen, mob 90160664, knut.erik.eilertsen@norgespost.no
Haugalandet: Jarl Inge Alne. mob 99283712, jarl.inge.alne@mattilsynet.no

Aust- og Vest-Agder arrangerte 23.mai fottur på historisk grunn på Moseid i Hornnes med pensjonert distriktsveterinær Oddmund Mogstad som vegviser og forteller. De 9 frammøtte fikk en interessant innføring i Råbyggelagets historie krydret med lokalhistoriske anekdoter. Samlingen ble avsluttet med gryterett av elg med kontrollert grunnvann fra gårdens egen dypvannskilde, spandert av vertskapet Neils Richard Nyberg med frue Astrid. Det var all grunn til å takke for maten.  De andre DK var invitert via de respektive kontaktpersoner.
Vi har ikke fått melding om arrengement fra andre distrikt.

På oppdrag fra forrige årsmøte har styret tatt opp med regionkontoret og alle distriktskontorene spørsmålet om nærmere kontakt med pensjonistene. Vi ba om at det ble vurdert å invitere pensjonistene til å delta i velferdstiltak, f.eks. enkle juleluncher, faglige orienteringer eller andre sammenkomster. Mange av pensjonistene er spreke og kunne gjerne tenke seg å delta på «sosiale sykkel- og eller spaserturer» om det skulle arrangeres. Det er kommet positiv muntlig og skriftlig tilbakemelding på vår henvendelse. Så langt styret er kjent med har distriktskontorene fulgt opp anmodningen fra regionkontoret  om å invitere pensjonistene til juleavslutning. 

Styret har sendt videre til medlemmene oppfordring fra Landsforeningen for offentlige pensjonister (LOP), der vi er kollektivt tilsluttet, til å benytte de tilbud LOP’s lokallag har.

Valg
Valgkomiteens innstiling:

Styremedlemmer:
Karsten Kjølleberg (ikke på valg)
Jarl Inge Alne (ikke på valg)
Svanhild Kvie (ny)
Sverre M Mortensen (ny)

Varamedlemmer:
Margrethe Flesjå (gjenvalg)
Terje Braut (gjenvalg)

Styrets innstilling til valgkomite:
Ole Jakob Hansen
Ole Dagfinn Berge

Valgkomiteens og styrets instilling ble vedtatt ved akklamasjon.
Blant de valgte styremedlemmene ble Karsten Kjølleberg valgt som leder av foreningen fram til neste årsmøte.

Sak til drøfting
Det ble av flere deltaker fremholdt at på grunn av de store geografiske avstandene, er det vanskelig for styret å få til sosiale program for alle tre fylkene. I de områdene der det finns et lokalt LOP-lag , kan dette være et alternativ for å kunne delta på reiser og kulturelle arrangement. På Agder er det ingen LOP-lag. Årsmøtet anmodet medlemmer fra Agder om  å samarbeide med LOP-sentralt for finne personer som kan tenkes å ville opprette et lag. Betydningen av de oppnvnte kontaktpersonene både som bindeledd mot  de respektive kontor og som initiativtakere til sosiale arrangement (turer, konserter osv), ble også framhevet. Kontaktpersonene vil være på valg til neste år.

Møtet ble hevet kl.14.00

Karsten Kjølleberg 













