
               Årsmelding fra LOP Sandnes og Jæren for 2015. 

Det ble holdt års- og medlemsmøte i Frøyland/Orstad kyrkje onsdag 18. februar 

2015, med til sammen 109 stemmeberettigede. Som vanlig ble det servert 

smørbrød, kaffe/te og kringle. På årsmøtet leste leder årsmeldingen avsnitt for 

avsnitt. Årsmeldingen viste at 2014 var nok et aktivt år med mange forskjellige 

aktiviteter. Kasserer gjennomgikk regnskapet, og revisor kommenterte 

revisjonsrapporten. Både årsmeldingen, regnskapet samt budsjettet for 2015 ble 

enstemmig vedtatt. 

Valgene, som alle var enstemmige, ga følgende resultat: 

Leder:     Synnøve Ladstein, Sandnes  gjenvalgt  1 år 

Styremedlemmer:  Magne Helland, Sandnes  gj.valg  2 år 

    Rannfrid Fitje Jessen, Hå  ikke på valg 

    Rannveig Løge, Time  ikke på valg 

    Inger Marie Nese, Klepp  ikke på valg 

    Kåre Bærheim, Sandnes  ikke på valg 

    Marie Ø. Søndervik, Sandnes ny   2 år 

    Rønnaug Knudsen, Sola  ny   2 år 

Varamedlemmer:  Paal Borsheim, Sandnes  gjenvalg  1 år 

    Turid Kilhavn, Gjesdal  ny   1 år 

    Kjell Terje Larsen, Randaberg ny   1 år 

 

Revisorer:   Audun Stokka, Sandnes  gjenvalg  1 år

    Terje Jakobsen, Sandnes  ny   1 år 

Varamedlem:  Olaug Nordeide, Egersund ny   1 år

  

Det ble ikke krevd skriftlig votering, og alle valg var enstemmige. 

Valgkomite for 2015 ble enstemmig valgt: Marit Tjalvin, leder, Margot Larsson, 

og Målfrid Lønning Strand. Varamedlem Kjell Helliessen.  

 

Styret konstituerte seg i styremøte den 9. mars, og etter dette har styret hatt 

følgende sammensetning: 

 Leder:   Synnøve Ladstein 

 Nestleder/kasserer: Magne Helland 

 Sekretær:   Rannfrid Fitje Jessen 

 Styremedlem:  Rannveig Løge 

 Styremedlem:  Inger Marie Nese 

 Styremedlem:  Marie Ø. Søndervik 

 Styremedlem:  Kåre Bærheim 

 Styremedlem:  Rønnaug Knudsen 



Tillegg til styret i 2015. 

Da LOP Stavanger og Omegn ikke greide å få valgt et nytt fungerende styre 

våren 2015, ble det i forståelse med avgående Stavangerstyre besluttet å legge til 

rette for at lokallaget i Stavanger kunne inkorporeres i LOP Sandnes og Jæren. 

For å forberede dette, ble det besluttet å inkludere to personer fra det sittende 

styret i Stavangerlaget, som assosierte medlemmer i vårt styre. Denne ordningen 

fungerer til årsmøtet 2016. De som ble valgt var Per Kolnes og Iver Ormøy. 

De to har siden årsmøtene i våre lag våren 2015, deltatt på våre styremøter og i 

komiteer og hatt sine arbeidsoppgaver til likes med våre styre- og 

varamedlemmer. 

 

 

Styrearbeidet: 

Styret har i 2015 hatt 11 møter, hvorav to pakkemøter, 72 saker er behandlet. 

Styret har utarbeidet og sendt ut to halvårsprogram til alle medlemmene. Møter, 

kurs, kulturarrangement og reiser er evaluert, og det er satt opp regnskap som 

viser evt. overskudd/underskudd for det enkelte arrangement. Målsettingen er at 

hvert arrangement skal gå så noenlunde i balanse. Vi har fortsatt 

medlemsmøtene våre i Frøyland/Orstad kyrkje. Det er viktig og ønskelig at 

medlemmene fortsatt kommer med ønsker om aktuelle temaer for møter og kurs, 

samt forslag til reiser. Etter medlemmenes ønsker, og også på grunn av 

flyselskapenes lange forhåndsbestilling av flyseter, vil styret presentere de fleste 

turer for 2016 i vårprogrammet. Også i 2015 har styret fordelt arbeidsoppgavene 

på komiteer sammensatt av styremedlemmer og varamedlemmer.  

 

 

Komiteer: 

Styret har i år hatt følgende komiteer/utvalg: 

 

Programkomite:  Rønnaug Knudsen (leder), Inger Marie Nese Kjell Terje  

   Larsen og Synnøve Ladstein (etter sommerferien Iver Ormøy,  

   LOP Stavgr. og omegn.) 

 

Reisekomite: Marie Østråt Søndervik (leder), Rannfrid Fitje Jessen,  

   Magne Helland og Synnøve Ladstein (etter sommerferien  

   Per Kolnes, LOP Stavgr. og omegn.) 

 

Kultur- og   

Kurskomite:  Ranveig Løge (leder), Paal Borsheim og Kåre Bærheim 

 

Vervekomite: Turid Kilhavn (leder), Synnøve Ladstein og Magne Helland 

 

 



Programkomiteen: 

 

Programkomiteen planlegger og gjennomfører medlemsmøter, bedriftsbesøk og 

andre arrangement. De tar mot forslag til innledere, holder seg oppdaterte på 

aktuelle tema og tar kontakt med potensielle innledere og andre for 

medlemsmøtene. De tar kontakt med interessante bedrifter vi kan ønske å 

besøke, også etter innspill fra medlemmer. 

På årsmøtet 18. februar 2015 i Frøyland/Orstad kyrkje deltok 109 

medlemmer. 

Rådgiver hos Fylkesmannen, Anne Beth Hovland snakket om den nye 

Vergemålsloven. Hun holdt et meget informativt innlegg, hvor hun tok for seg 

konsekvenser for oss eldre når det gjelder representasjonsrett, framtidsfullmakt, 

forvaltning av midler, forskudd på arv m.m. Musikk ved Liv Klepp. 

Medlemsmøtet 18. mars 2015 i Frøyland/Orstad kyrkje samlet 184 deltakere. 

Lærer og tekstforfatter Ingvar Hovland holdt et særdeles humørfylt kåseri med 

overskriften: ”BASAR”. Stubber og vers om Normann og Norma, negeren på 

Hovland bedehus, fruktkorga, far min på ferie og m.m. 

Etter matpausen fikk vi et musikalsk innslag ved Laurits Engelsvoll, som 

underholdt med trekkspill/sang m.m. 

Bedriftsbesøk 15. april 2015 til Bioforsk Vest, Særheim. (Tidligere Særheim 

forskningssenter) 

Interessen var så stor - 96 deltakere - at vi måtte dele gruppen i to. Geir Paulsen 

fra Bioforsk ønsket velkommen. Han fortalte at starten var alt i 1912, da Staten 

kjøpte gården Særheim i Klepp. 

Det ble opprettet forsøksgård både for storfe, gris, planter, grovfor og jordtyper. 

Det forskes på tomat- og agurkdyrking, samt forsøk med forskjellige bærtyper. 

Bergsildre som kan nyttes til taktekking, er også et forskningsprosjekt. Bl.a. på 

Tu nye skule i Klepp kommune har de brukt dette. 

I dag er også utdanning innen landbruk med mulighet for å ta bachelorgrad med 

i programmet. 

Etter orienteringen og omvisningen på Særheim, reiste begge gruppene til Bryne 

Kro og Hotell for en god middag: kjøttkaker og sviskegrøt. 

Medlemsmøtet 9. september 2015 i Frøyland/Orstad kyrkje samlet 160 

medlemmer. 

Einar Arne Garlid, pensjonert prest, kåserte med humor og alvor om: 

”Nordmenn på ferie og bryllup i utlandet – erfaringer fra hans arbeid som 



sjømannsprest.” Han fortalte at han var blitt forespurt om å være deltidsprest ved 

sjømannskirken i Phuket,Thailand, og at han hadde hatt mange kjekke, 

interessante og opplevelsesrike måneder i den jobben. Han fortalte også om 

formalitetene som skulle til for å kunne gifte seg ”der ute”, og om hvordan 

prestene fra ”kjerka” ofte måtte ta både fly og buss for å komme fram til 

bryllupsstedene. Garlid hadde ordet i sin makt og fortalte mange gilde historier 

fra arbeidet sitt. Etterpå spilte han flere musikkstykker på trompet.  

Etter matpausen tok Garlid igjen trompeten og fikk oss alle i god stemning. 

Taffelmusikk ved Liv Klepp. 

Til dette medlemsmøtet var det som en prøveordning, satt opp buss fra 

Byterminalen i Stavanger. Kun 8 – 10 personer nyttiggjorde seg dette tilbudet. 

 

Bedriftsbesøk 7. oktober 2015 til T.S. Stangeland sitt anlegg på Soma og 

deres bedriftsmuseum. 

71 personer møtte opp på Soma for å delta i dette bedriftsbesøket. Først fikk 

deltakerne informasjon om bedriften og ble vist rundt på anlegget på Soma. 

Deretter kjørte samtlige til bedriftsmuseet som ligger på Tjelta, hvor de fikk 

omvisning, rundstk. og kaffe/te. Museet var virkelig en gledelig og kjekk 

opplevelse for de fleste, her fikk de se redskaper fra egen ungdom og tidligere, 

samt opp til dagens. Vi fikk også vite at museet er åpent de fleste dager, det er 

bare å gå dit. 

Medlemsmøtet 4. november 2015 i Frøyland/Orstad kyrkje samlet 154 

medlemmer.  

Avd.leder for transplantasjonsmedisin ved Oslo Universitetssykehus, lege Pål 

Dag Line, holdt et foredrag med tittel: Organtransplantasjoner i Noreg. 

Foredraget var veldig interessant og informativt, og ble framført på et enkelt og 

folkelig språk slik at vi alle kunne forstå de fantastiske transplantasjonene de nå 

kan utføre. Han snakket mest om lever- og nyretransplantasjoner og viste på 

plansjer forskjell på dette for barn og voksne.  

Han sa at vi måtte tenke over og snakke om det å bli donorer, og sa at det ikke 

går på alder, men hvordan våre organer er. 

Etter matpausen gikk vi alle opp i kirken, hvor elever fra Time kulturskole spilte 

og sang for oss, dyktige og modige barn og ungdommer. 

 

Årets førjulsfest ble avviklet i Klepp Rådhus 9. desember 2015.  

256 feststemte medlemmer samlet seg til årets førjulsfest denne gangen. 

Journalist Tom Hetland – ”kom til sine egne” abonnenter, kan en vel si. Han 

foredro om: ” Skjemt og alvor fra pressemiljøet.” Hetland tok oss med på en 



reise gjennom hans arbeid i diverse aviser, hvor han møtte mange forskjellige 

typer sjefer, kolleger m.m. Han ga oss ei hyggestund med gode historier og 

tilbakeblikk til ”andre tider.” 

LOP`s daglige leder Karin Woldseth kom fra Oslo i ens ærend for å delta på vår 

førjulsfest. Hun kom så tidlig at hun fikk se styret m/feller i gang med 

forberedelsene til festen. Hun hilste fra ledelsen, fortalte litt om LOP`s oppgaver 

i inneværende og kommende periode. Hun var meget fornøyd med laget vårt, og 

dette fikk hun sagt fra scenen før hun måtte dra til Sola for hjemreisen. 

Etter pausen underholdt vårt ene æresmedlem, og en av stifterne av laget vårt, 

Per Lygre med å lese Ajax, småprate og fortelle om sin middels hukommelse(!) 

for å avslutte med et langt dikt av Andrè Bjerke – utenat og uten fuskelapp. 

Det ble levert ut gavekort som premier for verving også i 2015. 

Tradisjonen tro serverte vi smørbrød, marsipankake, kaffe/te og mineralvann. 

Bjørn Sunde og hustru Astrid sto for musikken. Vi avsluttet med allsang.  

 

Reisekomiteen arrangerte følgende turer i 2015. 

Totalt var 308 av våre medlemmer på tur med oss i løpet av 2015. 

Det er 4 færre enn fjorårets deltakertall. 

 

Første tur gikk til Danmark 8. – 12.april, med 21 deltakere 

Andre tur gikk til Den franske Riviera 2. – 8. mai, med 40 deltakere 

Tredje tur gikk til Hardanger 20. – 22. mai med 23 deltakere 

Fjerde tur var dagstur til Listalandet 3. juni med 73 deltakere 

Femte tur gikk til Praha 17. – 21. august med 35 deltakere 

Sjette tur gikk til Sicilia 1. – 8. september med 55 deltakere 

Sjuende tur var dagstur til Sirdal med 47 deltakere 

Åttende og siste tur gikk til Malta 29. sept. – 6. oktober med 35 deltakere  

 

Kurskomiteen har avviklet følgende kurs i 2015. 

Vårens første kurs: ”Vi prøver gode viner fra Spania”, den 6. mars samlet 25 

deltakere til en hyggelig aften med vin, ost og kjeks . 

Det andre kurset: ”Bruk av Skype”, og evt. andre sosiale medier på Ipad, 

Iphone, pc eller LapTop”, samlet 7 deltakere.  

Høstens kurs var ”Smart Kjøring” et kurs om trafikkregler. Dette kurset viste 

seg å være så interessant at vi måtte holde tre kurs med totalt 44 deltakere. 

 

 

 



Kulturkomiteen formidlet  i  2015 billetter til følgende forestillinger: 

Nyttårskonserten i Stavanger Konserthus lørdag 9. januar 2015, med Stavanger 

Symfoniorkester som ble holdt i vanlig festsprakende nyttårstradisjon, med 177 

feststemte deltakere fra lokallaget vårt. 

Deretter fulgte følgende tilbud: 

Bryne Storstove, 5. mars: BRUREDANS av Norvald Tveit og Henning 

Sommerro med 60 deltakere. 

Sandnes kulturhus, 19. mars med: Revival The ABBA Tribute Band, 88 

deltakere. 

Bryne Storstove, 9. september med: Øystein Sunde og Meget i sløyd, 81 

deltakere. 

Stavanger konserthus, 17. oktober med ”An evening to remember” med 89 

deltakere. 

Sandnes kulturhus, 23. oktober med: ”En storslått hyllest til ELVIS”, med 130 

deltakere. 

Bryne Storstove, 3. november med: Ole-Ivars ”Aldri fre å få”, med 41 deltakere. 

 

Vervekomiteen: 

Lokallaget vårt fortsatte med vervekampanje også i 2015, fordi vi opplever at 

det er absolutt nødvendig med aktiv medlemsverving. Det er heller sjeldent at vi 

får nye medlemmer som ”kommer av seg selv”. Vi henstiller til medlemmene 

våre om å være aktive og verve nye medlemmer. Vi hadde planlagt flere utspill i 

forhold til verving dette året. Tidlig på året holdt vi et ”vervemøte” på 

Skeianetunet Eldresenter, hvor styret hadde invitert med 2-3 LOP-medlemmer 

hver. Disse skulle være en vervegruppe som igjen skulle verve i sitt nærmljø, 

blant bekjente av seg. 

Vi holdt senere et møte i Tante Emmas Hus i Stavanger, og i høst et møte i 

kafeteriaen i Lundeåne bo- og servisesenter i Egersund. 

Hvor mange nye medlemmer vi fikk er ikke nøyaktig opptalt, men det ble noen. 

Vi fikk også omtale i Dalane Tidende. 

 

Andre aktiviteter:  

Paal Borsheim er sentralstyremedlem og innehar rollen som kontaktperson for 

flere fylker i sør. Han har også flere andre oppgaver for sentralstyret.  

Magne Helland er nå leder av kontrollkomiteen i LOP sentralt, slik at vi har to 

personer sentralt plassert. 

 

Samarbeid/sammenslåing med LOP Stavanger og omegn. 

Magne Helland som har vært sentralstyremedlem og kontaktperson for lagene i 

Rogaland, har påtatt seg mange oppgaver for LOP Stavanger, også i 

inneværende år. Det har foregått en prosess i Stavangerlaget, og under årsmøtet 

deres, 17. februar 2015, gjorde de vedtak om å legge ned laget fra årsskiftet 

2015/2016.  



Etter årsmøtet 2015 har vårt lag – for det meste ved Magne Helland – hatt 

ansvaret for å avslutte og overføre medlemsregister, regnskap m.v., i samarbeid 

med deres sittende leder.  

Mellom våre to lag ble det besluttet å inkludere to representanter fra det sittende 

styret i Stavangerlaget, som assosierte medlemmer,vi fikk med oss to 

interesserte personer som har deltatt på lik linje som øvrige medlemmer og 

varamedlemmer. Ved nyttår 2015 har vi sendt ut giroer med årsavgiften til 170 

ex-medlemmer fra LOP Stavanger, og håper de vil fortsette i vårt lag. 

 
Vi i LOP 

Flere personer i laget vårt har skrevet referat fra diverse arrangement vi har hatt 

og fått disse inn i Vi i LOP.  

 
Kontakt med LOP Haugaland. 

Da LOP Haugaland fikk problemer med å få valgt nytt fungerende styre, ble det 

besluttet å ta et initiativ for om mulig å hindre at Rogaland skulle miste laget i 

nordfylket. 

Vi har hatt møte med dem, og diskutert forskjellige måter vi kan bidra på. 

Enkeltmedlemmer i deres lag fortalte at de hadde hørt at våre lag skulle slås 

sammen, og at de så fram til mer aktivitet. Dette har aldri vært vår plan, da vi 

mener det er grunnlag stort nok for et lag der nord. De har ca 200 medlemmer i 

dag. 

Et av bidragene våre ble deltakelse på et LOP møte i Haugesund 14. oktober. 

Fem fra vårt lag dro opp og fortalte engasjert om LOP lokalt og sentralt. Vi 

presenterte vår måte å arbeide på; at alle styre- og varamedlemmer er med og 

deler på arbeidsoppgavene, at vi jobber som ett lag. Vi delte ut diverse LOP- 

reklame og hørte etterpå at det hadde vært et veldig kjekt møte, og at de hadde 

fått fire nye medlemmer. 

Vårt lag tilbød også å invitere med Haugalandmedlemmene på våre aktiviteter. 

Vi har – etter avtale med dem - sendt ut vårt vårprogram med svarkort til 

samtlige av deres medlemmer. Den videre prosessen vil de styre selv. 

LOP sentralt har gitt LOP Sandnes og Jæren et større tilskudd til dekning av  

verving for 2015. Vi har brukt av dette i forbindelse med våre bidrag til LOP 

Haugaland. 

 

Økonomi: 

Den økonomiske situasjonen for laget er meget god, selv om vi har et 

underskudd på kr 26.921 i 2015. Dette gir pr 31.12.15 en opparbeidet 

egenkapital på kr 329.543. 

Underskuddet skyldes i første omgang momskompensasjonen som er kr 40.000 

mindre enn i fjor, og dessuten at portoen for 2016 på kr 6.702 er tatt med i 2015 

regnskapet.  



Vi fortsetter med samme pris på medlemsmøtene, til tross for at utgiftene vi har 

er høyere enn tidligere. Dette vil gi oss et underskudd på hvert medlemsmøte, 

men vi endrer likevel ikke prisene for våren. 

 

Sluttord: 

Styret for LOP Sandnes og Jæren mener laget fungerer meget godt. Vi har også i 

år hatt stor oppslutning om våre medlemsmøter, reiser, kulturarrangement og 

kurs, og ser på det som en tillitserklæring fra våre medlemmer. 

Også i år har vel 300 LOP-medlemmer deltatt på turene våre. Dette synes vi er 

veldig bra. Og – det viser at dersom vi har gode og interessante tilbud er vi en 

jevnbyrdig konkurrent til de mer profesjonelle reisearrangører og øvrige 

organisasjoner. Andre tilbud blir nok også vurdert av våre medlemmer. Det tar 

vi til etterretning.  Vi prøver etter beste evne å tilby trygge, kjekke og 

interessante turer av både kortere og lengre varighet. Vi opplever at de som 

deltar finner glede i tilhørigheten til andre/bekjente og vissheten om at vi alltid 

holder et seriøst og høyt nivå på turene våre.  

Vi opplever årlig et frafall på ca 100 medlemmer. Dette gjør at vi fortløpende 

tenker verving av nye medlemmer. Det er en ganske tung oppgave. Vi tror 

imidlertid at en god måte å få nye medlemmer på, er å gi medlemmene gode 

tilbud, både på medlemsmøter, turer og kulturtilbud. Vi håper at medlemmene 

som deltar i våre arrangement, vil fortelle om sine gode/hyggelige opplevelser 

og dermed fenge interessen hos sine omgangsvenner/bekjente.Høyt medlemstall 

gir oss en viss tyngde i forhandlinger om for eksempel turer, møtearrangement, 

medlemstilbud, konserter, matbestillinger m.v. Vi har bedt medlemmene om å 

være aktive og verve nye medlemmer, og vi har informert om premiering ved 

årets slutt. I 2015 var det 38 som til sammen vervet 84 nye medlemmer, i tillegg 

kom 28, til sammen 112 ny.  Dette er flott. Til gjengjeld er 122 forsvunnet fra 

våre lister. 

Dersom dere selv er fornøyd med medlemskapet i vårt lokallag, anmoder vi dere 

om å invitere med venner og bekjente til våre arrangement. 

 

 
Styret for LOP Sandnes og Jæren 

 


