Landsforbundet for offentlige pensjonister
Avdeling Lillehammer og omland
ÅRSMELDING 2019.
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
Per Arne Blix
Sekretær
Ragnar Brandvold
Styremedlem
Haldis Bergan
Varamedlemmer
Knut Bergan, Gunner Myhren og Åshild Søderholm
Revisor:
Torstein Bruøygard med varamann Erland Lyngved
Turkomite:
Styret har også i 2019 fungert som turkomite.
Valgkomite for 2018-2019: Harald Gundersen, Steinar Tofte og Aase Vold
Steinar Tofte har meldt seg ut av lokallaget p.g.a. flytting.
Det har i kalenderåret 2019 vært avholdt 9 styremøter.
REPRESENTASJON
Per Rasmussen deltok på LOPs 2 dagers kurs 4. og 6. april i Oslo.
Tor-Even Heltorp er vår representant og leder av Eldrerådet i Lillehammer kommune for perioden
2019 – 2023.
Per Rasmussen er med i Oppland Fylkes Eldreråd i samme periode.
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 2019:
09.01. Arne Nordborg vil snakke om arbeidet i kommunens seniorråd.
13.02. Årsmøte: Knut Korsæth vil sankker om sin nye bok: ”De 50 mest morsomme mennesker jeg har
møtt.”.
1303. Velferdsteknologi – digital omsorg. ”Hvordan klare seg best mulig hjemme” ved Anne Grethe
Hoel
10.04. ” Våre medier i den digitale tid” ved Kristian Skullerud
08.05. Integrering og kultur for/ved våre nye landsmenn v/Læringssenteret/Jon Erik Rønning.
12.06. Tore Bjørnsgaard vil fortelle om bl.a. Lysgård.
11.09. Arne Nordborg forteller om senioruka i kommunen.
09.10. Øyvind Nyfløt forteller om byen vår..
13.11.Steinar Bryn forteller om Balkankonflikten og hvor viktig det er med dialog.
11.12. Julebord på Scandic Lillehammer Hotel. Reidar Stangenes underholder.

TURKOMITEEN
Sommerens tur var en tredagerstur til Østfold og Bohuslän den 5. – 7. juni. 40 personer var med.
Høstturen gikk til Blaafarveværket i Modum og til Vestre Toten, og nå var 31 personer med.
MEDLEMSTALL OG VERVING
Laget har nå 249 medlemmer. Det er 4 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. LOP sentralt vil også satse på medlemsverving i 2020.
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
Det har i år ikke vært noen spesiell kontakt med andre lokallag/foreninger.
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.
189 av medlemmene har oppgitt e-post adresse. Dette bidrar til bedre og raskere infomasjonsspredning, ved siden av at det sparer LOP for betydelige portoutgifter. Men det er fortsatt 60
medlemmer som ikke har oppgitt noen e-postadresse til oss. 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 2019. 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, 08. januar 2020.
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