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 Landslaget for offentlige pensjonister 

avdeling Lillehammer og omegn lokallag 

 

ÅRSMELDING 2015 
 

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 våren 2015:Dag Åsmund Larsson, høsten 2015: Arne Norborg 

Kasserer Anne Karin Lunke 

Sekretær Arne Norborg 

Styremedlemmer Sofie Alderslyst, Annie Bang, Arne Kristian Braaten (høsten 2015) 
Varamedlemmer   Arne Kristian Braaten (våren 2015), Svein Bjørdal, Willy Nordheim 

 

Det har i kalenderåret 2015 vært holdt 9 styremøter i forkant av medlemsmøtene.  

Revisor: Ole Bjerke med varamann Erland Lyngved 

Eldreutvalg: Dette ble vedtatt nedlagt 

Turkomite: Else Marie Ardem, Ida Boldermo, Kirsti Johnson 

Valgkomite for 2015: Trygve Bjark, Erland Lyngved 

 

REPRESENTASJON 

Aagot Flagstad var med i kommunens Eldreråd for perioden 2011 – 2015. Arne Norborg var hennes varamann. 

Arne Norborg er valgt til 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 er fra 2013 kr. 300,- hvorav kr. 200,- går til LOP sentralt. Medlemmer av 

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

dirkete 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.  

 

ELDREUTVALGET I LOP 
I styremøte den 11.2 2015, sak 10/15 Eldreutvalg i LOP ble følgende bestemt: 

«Det velges ikke nytt eldreutvalg i LOP. Det er ikke et krav til å ha et slikt utvalg. 

En ber LOPs representanter - medlem og personlig varamedlem – i kommunens eldreråd om å 

rapportere i medlemsmøtene når det skjer viktig ting. Årsmøtet ble informert om dette.» 

. 

PROGRAM FOR 2015 

   7. 1. Asbjørn Ringen: Reiseprogram  

11.2. Årsmøte.  Knut Korsæth om sin bok ”Kongens amt og folkets fylke. Christians Amt og Oppland 

fylke gjennom 200 år”. 

   4.3. Kristin Hille Valla: ”Fylkesmann i 13 år – Sentral politiker i 12 år”. 

   8.4.  Jørgen Bjørgo: "Da øldrikk og svir ..." Fjelldansane i Valdres i gamle dagar. 

  6.5. Arne K Braaten: Ny fotosesong – bilder og tips for fotografering. 

   3.6.   Heidrun Sørlie Røhr: Hvorfor Nansenskolen? 
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2.9. Hans-Jørgen Wallin Weihe: Ungdoms-OL. Hvilke krav og forventninger formidles til våre 

barnebarn? 

7.10. Magnhild Bruheim: Jan Magnus Bruheim – liv og diktning.  

4.11. Geir Kristoffersen: Ambulansen, ditt nye nærsykehus!?  

9.12. Julelunsj på Lillehammer hotell. Her kåserte Marit Hosar om: Hva skal vi gjøre med bestemors 

gamle ting?  

 

TURKOMITEEN 
Sommerturen gikk i år gikk til Færøyane - 26.05- 30.05.Turen var meget vellykket og ble raskt fulltegnet 

Høsttur 8.9. gikk til Valdres og over Valdresflya. En flott tur i praktfullt sommervær. Meget god 

deltakelse. Styret takker igjen for godt arbeid, begge turer var meget vellykkede! 

Turkomitéen har kr. 4.581 - disponibelt på sin bankkonto. 

 

MEDLEMSTALL OG VERVING 
Laget har nå 315 medlemmer. Det er noen færre enn forrige år. Noen har gått bort, noen har meldt seg ut pga. 

sykdom og alder og noen har flyttet, 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 5, september 2015, hadde vi stand i Storgata for å  

informere om LOP og vårt lokallag. LOP sentralt vil satse på medlemsverving i 2016. 

 

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 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 innbetalingsgiro for kontingenten, årsmøteinnkalling og informasjon om LOP.  

Nær 200 av medlemmene har oppgitt e-post adresse. Dette bidrar til bedre og raskere informasjonsspredning, 

ved siden av at det sparer LOP for betydelige portoutgifter. Styret oppfordrer alle med e-post til å sende denne 

til anneklun@bbnett.no. 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 2015. 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, 20. januar 2016 

 

 

Per Rasmussen Arne Norborg Anne Karin Lunke 

Annie Bang Sofie Alderslyst Arne K Braaten 

 

http://www.lop.no/

