
   GLÅMDAL LOKALLAG AV LOP 
                           (Org.nr. 983 061 729) 

SAK 5 
ÅRSMELDING 2020 

Styret 
Styret har i 2020 bestå/ av: 
Leder:    Guro Tukun   
Kasserer:   Åshild Strønen Pedersen 
Sekretær:   Liv Østbøll 
Styremedlemmer:  Anne Dystland 
Varamedlemmer:  Kjell Lorentzen     
    Liv Grambo 
    Bi/en Sandberg 

Medlemstall 
Vi hadde pr. 31.desember 82 medlemmer – en reduksjon på 4 medlemmer fra 1.januar.  I 
løpet av året fikk vi 10 utmeldinger som for det meste skyldes høy alder og sykdom, mens  
6 nye har kommet Tl.  All honnør Tl dere som har lagt inn et godt ord om foreningen vår Tl 
venner og bekjente. 

Økonomi 
MedlemskonTngenten for 2020 var kr 400,-, hvorav 230,- gikk Tl LOP sentralt. På landsmøtet 
i januar i år ble det vedta/ å øke lokallagenes andel Tl kr 280,-. Styret fremmer forslag om 
samme konTngent for 2021. (Jfr. sak 9)  
Pengegaven på 6 000 kroner gikk Tl «Redesigngruppa for innvandrerkvinner», som bl.a. 
investerte i en overlockmaskin og skreddersakser. 

Møtevirksomhet 

Grunnet koronaepidemien og restriksjonene pålagt oss av myndighetene ble det i 2020 kun 
avholdt e/ medlemsmøte, nemlig årsmøte 18. februar hvor 26 medlemmer mø/e. De 
vanlige årsmøtesakene ble gjennomgå/ og vedta/ uten bemerkninger. Spesielt var det å 
takke av vår leder gjennom 7 år, Anna Stearn, og ønske vår nye «sjef», Guro Tukun, 
velkommen. Møtet ble som vanlig avslu/et med en rikholdig lunsj. 

Følgende akTviteter ble avlyst i vårhalvåret på grunn av pandemien: Musikalen «Så som i 
himmelen», medlemsmøte med tema «Eldre og velferdsteknologi» og turen «Ut i det blå». 
Høstens medlemsmøte og juleavslutning led samme skjebne.  



Vi holdt imidlerTd kontakten med medlemmene via epost/brev i form av påske-, sommer-, 
høst-, og ny/årshilsen. 

I løpet av året hadde vi fem styremøter hvor vi blant annet planla turer og akTviteter, som   
dessverre aldri ble noe av.  

Koronaepidemien har gjort 2020/21 Tl en ugordrende Td for oss alle, men Tl høsten skal vi 
forhåpentligvis kunne ta hverdagen vår Tlbake. InnTl da ønsker vi alle medlemmene våre en 
solrik og smi/efri sommer, og ser fram Tl å se dere på møter, turer og arrangementer i 
høsthalvåret. 

Kongsvinger, 16. juni 2021 

Guro Tukun   Åshild Strønen Pedersen  Anne Dystland    
Leder   Kasserer                 Styremedlem 

  
    Liv Østbøll 
    Sekretær 


