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

SAK 4 

ÅRSMELDING 2021 

 
Styret 
Styret har i 2021 bestått av: 
Leder:    Guro Tukun   
Kasserer:   Åshild Strønen Pedersen 
Sekretær:   Liv Østbøll 
Styremedlem:   Anne Dystland       
Varamedlemmer:  Liv Grambo 
    Bitten Sandberg 
    Kjell Lorentzen 
 

Medlemstall 
Vi hadde pr. 31.desember 76 medlemmer – en reduksjon på 6 medlemmer fra 1.januar.  I 
løpet av året fikk vi 13 utmeldinger som for det meste skyldes høy alder og sykdom, mens  
7 nye har kommet til.   
 

Økonomi 
Lagets økonom er stabil, noe som framgår av årsregnskapet for 2021. 
Medlemskontingenten for 2021 var kr 400,-, hvorav 280,- gikk til LOP sentralt.  Styret 
fremmer forslag om samme kontingent i år. (Jfr. sak 6)  
Pengegaven på 10 000 kroner gikk til foreningen «Livsglede for eldre i Kongsvinger». 
 

Møtevirksomhet 
Også i 2021 har pandemien satt en stopper for normal aktivitet, men vi fikk 
gjennomført årsmøte, fire styremøter, et medlemsmøte og to arrangementer. 
 
21. og 22. januar: Leder og sekretær deltok på LOP’s landsmøte digitalt fra Gardermoen. 
16. juni: Årsmøte med 25 frammøtte. 
14 september: Medlemsmøte med 26 frammøtte. Seniorsenterkoordinator Kirsti Skjæran og 
Sverre Wold informerte om etablering og oppstart av Seniorsenteret i kommunen. Senteret 
skal være en arena for alle aldersgrupper, hvor bl.a. folkehelse, livsglede og mestring skal 
være i fokus. Wold takket også for pengegaven, som var brukt til et arrangement i 
«Livsgledeuka» 
23. oktober: Konserten «Nordic tenors – classics» på Rådhusteatret med 29 deltakere.  
Før konserten ble det servert tapas på restaurant «Platos». 
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1.desember: Julebord på Skaslien gjestgiveri med 28 deltakere. Her ble det servert julemat, 
mens Tommy Michaelsen spilte og sang og Mette Andvik Johnsen leste fra Prøysens 
julefortellinger. En koselig kveld som fikk oss i god gammeldags julestemning. 
 
Følgende aktiviteter ble avlyst på grunn av pandemien: Musikalen «Så som i himmelen, 
medlemsmøtet i april, turen «ut i det blå» i juni og desembermøtet med tema «jul». 
 
Vi hadde imidlertid kontakt med medlemmene via epost/brev i form av nyttårs-, påske-, 
sommer- og julehilsen. 
 
Styret takker for godt frammøte på aktivitetene vi fikk gjennomført i 2021, og ser nå fram til  
et normalt aktivitetsår. 
 
 

 
 
 

Guro Tukun   Åshild Strønen Pedersen  Anne Dystland  
  leder   kasserer                 styremedlem 

  
     

Liv Østbøll 
sekretær 

     
 


