Landsforbundet for Offentlige pensjonister
Trondheim lokallag
Referat fra medlemsmøte i lokallaget 20.september 2018.
Møtested: Hornemannsgården.
Tidspunkt: Kl. 11.00-13.30.
Til stede: 43 medlemmer.
Leder Terje Osnes åpnet møtet, ønsket velkommen og refererte saklista.
Som vanlig startet vi møte med en sang.
Sigri var forsanger, og fikk med seg mange i sangen "La oss leve for hverandre".
Sakliste.
Sak 1. Referatsaker.
Leder Terje leste opp referatet fra medlemsmøte 16. august 2018.
Sak 2. Konkurranseutsetting av Hornemannsgården.
Terje refererte følgende forslag og vedtak som ble fremmet i formannskapet 26. juni
2018: ”Drifter av Hornemansgården bør, i den grad det er mulig, være en
forening/organisasjon som i størst mulig grad representerer pensjonister i Trondheim”
Dette forslaget ble enstemmig vedtatt av formannskapet.
Slik styreleder vurderer det, vil dette i betydelig grad begrense antallet som, ved en
konkuranseutsetting, kan konkurrere om det å være framtidig
drifter av virksomhetene i Hornemansgården. Altså, absolutt ingen ulempe for PFO.
Vedtak:
Styret tar foranstående til etterretning og sier seg fornøyd med utviklingen i saken.
Vi kommer tilbake med ytterligere orientering i medlemsmøte 18. oktober 2018.
Sak 3. Saker fra møte i Seniorådet 28.08.2018.
Terje refererte muntlig og på "skjerm".
Her ble det bl.a. informert om en stor undersøkelse i regi av
HUNT(Helseundersøkelse i tidligere Nord-Trøndelag fylke) som gjelder utvalgte
innbyggere over 70 år som bor i østbyen.(Østbyen er fra 1. januar 2005 en av de fire
administrative bydelene i Trondheim. Bydelen omfatter Møllenbeg, Nedre Elvehavn,
Rosenborg, Lade og Strindheim).
Medlemmer(som bor i Ødstbyn) og som er interessert, ble oppfordret til å ta kontakt
med LOP for nærmere opplysninger.
Seniorrådet informerte også om "Fremtidsfullmakt". Dette er noe som alle i LOP bør
vite noe om. Vi vil kontakte Fylkesmannen og be om at kommer noen for å informere
om dette.
Seniorrådet har startet arbeidet med Stortingsmelding 15 -"Leve hele livet", der
særlig temaet om å legge tilrette for en verdig aldring for alle er i fokus.
Her er det mye å ta tak i, og vi kommer tilbake med et møte hvor tema er: Eldre og
helse. Generelle tilbud til eldre kommer også inn her.

Før neste sak leste Arne Waldemar Olsen leste diktet "Kommunikasjon". Det var midt
"i blinken" før
Sak 4. Kommunikasjon og informasjon.
v/ Reidun Borgen, styremedlem og dataansvarlig i LOP lokalt.
Reidun valgte å holde sitt innlegg uten å bruke PC . Hun gikk tilbake i tid og kom med
mange eksempler på både kommunikasjon og informasjon fra "før i tiden", og
hvordan utviklingen har vært. Det var mange i salen som kjente seg igjen fra tiden
med papir og blyant, manuell skrivemaskin, kopiering med blåpapir, og videre:
elektrisk skrivemaskin med rettetast, spritduplikator og datamaskin. Utviklingen har
gått veldig fort, og mange har fulgt godt med. Kommunikasjon og informasjon er
viktig, og like viktig, samme hvilken måte det blir fremført på.
Reidun kom også inn på LOPs informasjonskanaler:
- Bladet "Vi i LOP" utkommer 4 ganger pr.år.
- Hjemmeside søkes opp via f.eks. Google: lop. no
- Facebookside
Informasjon om hvordan en kommer inn på Hjemmeside og Facebook ble omdelt.
Reidun har ansvaret for hjemmesiden, og arbeider meget aktivt med å få den bedre.
Hun har i samarbeid med vår leder Terje laget en presentasjon til "Vi i LOP" med
forslag til bedring. Hun vil også være behjelpelig for de av våre mdlemmer som vil ha
hjelp til å komme inn på hjemmesiden.
Sak 5 . Orientering v/Lillian Lilleløkken.
Det blir:
"Orkdalsmesse" søndag 2. desember.
Julebord fredag 14. desember,
Operatur i februar 2019.
Årsmøte 21. februar 2019.
Hun kommer tilbake med påmeldingsskjema og mere informasjon om de enkelte
tilbudene.
Møte ble avsluttet med kaffe, rundstykker, wienerbrød og loddsalg med trekkning.
I inngangspenger kom det inn kr. 2.100,-.
Loddsalg kr. 2.040,-.

