
     

Landsforbundet for offentlige pensjonister 
Avdeling Lillehammer og omland 

ÅRSMELDING 2018. 

 

Vi ønsker å gi medlemmene våre en sosial møteplass, med kaffeprat for den som ønsker det og et 

møteprogram med aktuelle, interessante emner. 

Målsettinga for LOP er å skape trygghet og verdighet for oss pensjonister og sikre rettighetene våre 

slik at vi får sikre og gode levekår i en meningsfylt alderdom.. 

Vi har hatt møter på Kirkesenteret, Langesgate 1. Dette er nå bra innarbeidet. 

 
STYRET – TILLITSVALGTE 
Styret har det siste året bestått av:  

Leder Per Rasmussen 
Nestleder Dag Eirik Johansen 
Kasserer Anne Karin Lunke 
Sekretær Ragnar Brandvold 
Styremedlem Harald Gundersen 
Varamedlemmer    Oddbjørn Snøfugl, Torhild Lunke og Per A. Blix 

Revisor: Torstein Bruøygard med varamann Erland Lyngved 

Turkomite: Styret har i 2018 fungert som turkomite. 
Valgkomite for 2017-2018: Trygve Bjark, Arne Norborg og Steinar Tofte.  

Varamedlem: Aase Vold 

 

Det har i kalenderåret 2018 vært avholdt  9 styremøter.  

 

REPRESENTASJON 

Ragnar Brandvold deltok på LOP’s 2 dagerskurs på   Gardermoen den 17. og 18. april. 

Arne Norborg er leder av Seniorrådet i Lillehammer kommune (tidl. Eldreråd) for perioden 2015 – 

2019. 

Per Rasmussen er med i Oppland Fylkes Eldreråd i samme periode. Han er også med i Brukerutvalget 

for Sykehuset Innlandet.  

  
ØKONOMI 
Medlemskontingenten har vært kr. 330,- hvorav kr. 230,- går til LOP sentralt. Medlemmer av 

sykepleierforbundet, presteforeningen og skolelederforbundet betaler kun kr 100 da foreningen sentralt 

betaler direkte til LOP. 

Foreningen har bra økonomi og ønsker å bruke midler til å ha gratis servering på de ordinære 

medlemsmøtene,  og sponse julelunsj og  turer m.m.  

 

PROGRAM FOR 2018: 
10.1 Kristin Berget: Krisetjenesten i Kirkens SOS  

14.2. Årsmøte:  Oddvar Rakeng : Inntrykk fra Bjerkebæk  

14.3.Knut Korsæth: Lokaldemokratiets utvikling i Fåberg og Lillehammer 

11.4. Trond Klaape, Øvre Svatsum. Hverdagsfilosofi  

09.5.Olav Brostrup Müller: Vyer og tanker om kulturlivet framover. Barn fra kulturskolen deltar. 

13.6.Kristin Holen Klæboe: Et nytt og spennende  initiativ fra kommunen rettet mot den eldre del av                    

    befolkningen (75+). 

       12.09. Bjørn Hjelmseth: E6 forbi Lillehammer. Hva nå?   

       10.10. Inge Eidsvåg: Om Hans Børli’s liv og diktning.                                                             

       14.11.Rolf Megrund: Om gruvedriften i Espedalen.    
      12.12. Julebord på Scandic Lillehammer Hotel. LOP’s daglige leder, Karin Woldseth, kommer på besøk.   

 
             



 
TURKOMITEEN 

Sommerens tur gikk til Domkirkeodden, Peder Balke-senteret og sommershow med Urbane 

Totninger.  

Høstturen gikk til Oslo og Gran. I Oslo var vi med på guidet tur i NRK’s lokaler på Marienlyst, pluss 

at vi vi var med på innspillingen av Lindmo-show. På Gran besøkte vi Granavolden Gjæstgiveri, hvor 

vi ble servert lunsj. Deretter besøkte vi søsterkirkene. 

Laget sliter litt med å fylle opp turbussene. 

 
MEDLEMSTALL OG VERVING 
Laget har nå 254  medlemmer. Det er 23 færre enn forrige år. Noen har gått bort, noen har meldt seg 

ut pga. sykdom og alder, men vi har også fått noen nye medlemmer Vi har alle et viktig ansvar for å 

drive medlemsverving.  I forbindelse med ”Gata er di” den.1 september 2018  hadde vi stand i 

Storgata for å  informere om LOP og vårt lokallag.Vi bruker også vår lokale vervebrosjyre. LOP 

sentralt vil også satse på medlemsverving i 2019. 

 

KONTAKT MED SENTRALE MYNDIGHETER 

Sentralstyret er aktive pådrivere i å fremme våre rettigheter. Lokallaget holdes informert om hva 

som er på gang. Medlemmene oppfordres til å gå inn på LOPs hjemmeside www.LOP.no, å følge 

med i det som skjer. 

 

KONTAKT MED ANDRE FORENINGER I OPPLAND 

Styret har ønske mer samarbeid med LOP-foreningene i Gjøvik og Nord-Gudbrandsdal. Hensikten er 

å utveksle programmer slik at en kan delta på hverandres møter. I tillegg hender det at det er ledige 

plasser på turer og det kan være aktuelt å tilby medlemmer i andre foreninger å fylle opp 

deltakerlisten. 

 

KONTAKT MED MEDLEMMENE 

Styret sender årlig ut to informasjonsbrev til medlemmene – Sommerbrev og Novemberbrev – samt 

en utsending i januar med bl.a. årsmøteinnkalling. De som har oppgitt e-postadresse får 

møteinformasjon før hvert medlemsmøte, i tillegg til at det blir omtalt i GD (”Det skjer i morgen”). 

Vår egen nettside under adressen http://lop.no/lokallag/oppland/lillehammer er hele tiden oppdatert 

om det som skjer i lokalavdelingen.  

 

LOP.  

188  av medlemmene har oppgitt e-post adresse. Dette bidrar til bedre og raskere infomasjons-

spredning, ved siden av at det sparer LOP for betydelige portoutgifter. Styret oppfordrer alle med e-

post til å sende denne til kassereren. Medlemmer som ikke har e-post eller ønsker å få sendinger pr 

brev, skal selvsagt fortsatt få det. 

 

AVSLUTNING 

Styret takker alle tillitsvalgte for innsatsen i 2018. Takk til alle medlemmer som kommer på møtene 

og dere som hjelper til med praktiske ting. Vi er sammen om å gjøre en viktig innsats i arbeidet for 

offentlige pensjonister. 

Vi ser fram til et nytt arbeidsår med framgang for lokallaget og for LOP sentralt. 

 

Lillehammer, 09. januar 2019. 

 

 

Per Rasmussen     Dag Eirik Johansen Anne Karin Lunke 

 

 

 

 

   

 

Ragnar Brandvold             Harald Gundersen 

http://www.lop.no/
http://lop.no/lokallag/oppland/lillehammer

