
 PROTOKOLL 
 
ÅRSMØTE I LOP MOLDE OG OMEGN LOKALLAG TORSDAG 16. 
FEBRUAR 2023 KL. 13.00-15.00 (inkludert foredrag om Søren 
Kierkegaard).  26 MEDLEMMER TIL STEDE. 
 
 
ÅRSMØTESAKER 
 
Sak 1:   Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 
  Godkjent. 
 
Sak 2:  Valg av møteleder og sekretær 
  Bitten Linge og Liv Marie Opstad 
  Godkjent. 
 
Sak 3 : Valg av 2 medlemmer til å skrive under møteprotokollen 
  Oddrun Nerbø og Ragnhild Heskestad 
  Godkjent. 
 
Sak 4:  Årsmelding for kalenderåret 2022 
  Sekretær Liv Marie Opstad leste opp årsmeldingen. 
  Godkjent. 
 
Sak 5:  Regnskap for kalenderåret 2022, samt revisorberetning 
  Kasserer Birgit Hoel leste opp både regnskaps- og revisjons- 
  beretningen. Neste år vil regnskapet bli mer detaljert ifølge LOP sentralt. 

Begge beretningene ble godkjent. 
 
Sak 6:   Budsjett og kontingent for 2023 
  Kasserer Birgit Hoel leste opp budsjettforslaget for 2023. 

Den foreslåtte kontingentforhøyelsen på 50 kr ble vedtatt - fra 150 til 200 kr 
året for de som er medlem av Sykepleieforbundet og fra 350 til 400 kr året for 
andre medlemmer. Årskontigenten blir sendt ut med det første og skal 
betales på bankkonto nr. innen utgangen av mars måned. 

Budsjettet ble godkjent. 
 

Sak 7:  Innkomne saker 
  Ingen innkomne saker. 
 



Sak 8:  Informasjon fra styret 

• Informasjon v/leder Bitten Linge 
Vi har pr i dag 120 medlemmer i lokallaget vårt, og det er viktig at vi 
fortsatt har fokus på medlemsverving. Alle som har noe pensjon fra 
det offentige, kan bli medlemmer, også ektefelle til en off. pensjonist.  
Nye medlemmer kan melde seg inn via internettsida til www.lop.no 
Våre medlemsmøter fortsetter på Krona torsdager kl. 13.00 - 15.00.  
De to neste medlemsmøtene er 23. mars med temaet: «Ikoner» og 20. 
april med temaet: «Ernæring for eldre». Årets sommertur er foreslått 
til 8. juni enten til Veøya eller til Kvernes stavkirke på Averøya.  
Vi ønsker gjerne innspill fra medlemmene våre til temaer og turer 
framover! 

• Informasjon v/sekretær Liv Marie Opstad 
Det annonserte datakurset på Romsdal vgs blir fredag 24. og 31. mars 
kl. 09.00 - 11.45. Temaet blir bruken av Word og av Mobiltelefon med 
fokus på bilder/video. 3 deltakere var påmeldt før årsmøtet og 3 nye 
kom til, slik at kurset nå kan settes i gang.  De aktuelle deltakerne vil 
bli gitt nærmere informasjon om det kommende datakurset i mars. 

 
Sak 9:  Valg v/valgkomiteen 
   Valgkomite: Steinar Hansen og Unni Holmeset. 
  Steinar Hansen leste opp valgkomiteens forslag til nytt styre.  

 
Valgkomiteen sin innstilling: 
Leder:     Ragnhild Maalen Bugge (1 år) 
Styremedlemmer:  Bitten Ling (1 år) 

      Birgit B. Hoel (2 år, gjenvalg) 
      Dagny Waagbø (2 år, gjenvalg) 
      Liv Marie Opstad (ikke på valg) 

Varamedlemmer:  Kjell Bugge (1 år, gjenvalg) 
      Liv Malmedal (1 år, ny) 

Revisorer:   Gerd Wold Goddard (1 år, gjenvalg) 
      Ingerid Gjørtz  (1 år, gjenvalg) 

Valgkomite:   Ottar Ohren (1 år, ny) 
      Oddrun Nerbø (1 år, ny) 
 

Alle forslag ble godkjent. 
 
Bitten Linge ble takket av som leder av LOP Molde og omegn gjennom hele 10 
år. Den nyvalgte lederen Ragnhild Maalen Bugge overrakte henne en nydelig 
orkide og uttrykte takknemlighet for at hun fortsatt ville sitte i styret. 

 
 
Liv Marie Opstad, sekretær      Molde, 19.02.23  
      
 
Bitten Linge, leder Ragnhild Heskestad, LoP-medlem Oddrun Nerbø, LoP-medlem 

http://www.lop.no/

