
Sak 2c. Valg
Nåværende styre, som også er lokallagets valgkomite, har ikke lyktes med å finne nye
kandidater til styreverv. Fire medlemmer av det hittil sittende styre har sagt seg villige til å

fortsette i styret fram tilårsmøtet i2023.
Møtet gikk dermed til valg på disse fire, som i dette tilfellet alle måtte kunne velges for ett år:
Leder: Kjell Mellemberg ble valgt.
Nestleder: Liv Rehn Berger ble valgt
Sekretær: Dagny Liaklev ble valgt
Kasserer: Lise Sandberg ble valgt

Styremedlem Elsa Vollsæter går ut. Hun har meldt seg ut, av helsemessige årsaker.
Varamedlefllmer Reidun Torp og Synnøve Røsok ønsker å trekke seg fra styreverv.
Det valgte styre får årsmøtets fullmakt til å verve to vararepresentanter for år 2022.
De valgte styremedlemmer ivaretar funksjon som valgkomite inneværende år.

Valg av revisor: Ole Wilhelm Kavli gjenvelges.
Ole Wilhelm Kavli er representant til Gjøvik Eldreråd, med Dagny Liaklev som vararepr.
Liv Rehn Berger er lokallagets representant til Eldreråd i Vestre Toten kommune.

Ame Birger Nilsen takket for seg som møteleder og ble selv takket med blomster.
Reidunn Torp og Synnøve Røsok fikk også blomster, og takk for sine mange år som aktive
medlemmer i LOP/vårt lokallag.

Sak 2d. Sak fra styret: Medlemssituasjonen i lokallaget
Leder §ell Mellemberg fremførte styrets tanker og betenkeligheter vedrørende redusert
oppslutning, vansker med å verye nye medlemmer, vansker med å få kandidater til styreverv.
Pandemien stengte på så mange måter.
De tilstedeværende gir tydelig til kjenne at vi må holde det gående. De bifaller styrets mange
tematil møter man har værtnødttil å avlyse.
Leder Kjell Mellemberg vil delta på sentralt kurs for tillitsvalgte 5. og 6. mai. Det bifalles.

Sak 2e. Innkomne saker fra medlemmer. Ingen saker.

Som seg hør og bør er det bevertning med smørbrød og marsipankake, samt utlodning.
Inntekter av dagens åresalg vil gå til hjelp for de krigsrammede i Ukraina.
Som avslutning gikk Lise Sandberg til pianoet og ga oss en musikalsk gjettefortelling, til
samsang.
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