LANDSLAGET FOR OFFENTLIGE PENSJONISTER

LOP ROGALAND SØR
LOKALLAG
1996 – 2022
25-års tilbakeblikk
Ført i pennen av Per Lygre og Hans Svare 2012, oppdatert i februar 2017 av
Synnøve Ladstein og Magne Helland, i februar 2019 av Martha Jakobsen
Ulvund og i februar 2022 av Bjørg Brekke Sørskog med hjelp av Magne Helland.
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LOP – landsomfattende interesseorganisasjon
I 1939 ble en landsdekkende interesseorganisasjon for offentlige
tjenestepensjonister opprettet under navnet Landslaget for statspensjonister
(LSP). LSP var forbeholdt medlemmer av Statens Pensjonskasse. Formålet var å
bedre medlemmers pensjonsutvikling, få på plass indeksregulering og fjerne
premie til behovsprøvd alderstrygd, noe bare de færreste fikk nyte godt av.
Under krigen lå organisasjonen nede, men ble aktiv straks
etter at krigen sluttet. I begynnelsen hadde organisasjonen
bare individuelle medlemmer, men etablerte etter hvert
lokallag; først på Østlandet. I Rogaland var Stavanger først
ute, og i 1996 hadde laget ca 100 medlemmer, to av dem
fra Sandnes. Mathias Skjævesland var leder.
Mathias Skjævesland

Fra 1946 gav LSP ut bladet Statspensjonisten. I 1986 vedtok Landsmøtet å ta inn
medlemmer både fra stat, fylke og kommune. Organisasjonsnavnet ble endret
til Landslaget for Offentlige Pensjonister (LOP). Tidsskriftet fikk i 1993 navnet
SFK-Pensjonisten, og i 2002 Vi i LOP.
Oppslutningen om LOP gikk sterkt tilbake mot 1970 da folketrygden (1967) så ut til å
skulle erstatte offentlig t¡enestepensjon på en fullverdig måte. Dette slo ikke til, og
dermed fikk LOP igjen økende oppslutning. LOP gjorde seg gjeldende under årlige
forberedelser av statsbudsjett og trygdeoppgjør (G-regulering). Samtidig utviklet LOP
et omfattende program med bredt, sosialt aspekt.
LOP Sandnes og Jæren – lokallaget
I 1996 tok Per Lygre, kontakt med pensjonerte
skoleledere i Gjesdal, Sola, Klepp, Time og Hå for å
undersøke om det var interesse for et lokallag på Jæren.
Tilbakemeldingene var positive.
I oktober 1996 møttes 20 interesserte på Skeianetunet i
Sandnes, og vedtok å gå videre med planer om et
lokallag på Jæren. Et interimstyre ble oppnevnt med Per
Lygre (Sandnes) som leder. Olav Engelsvoll (Sandnes)
Arvid Ohma (Sandnes) Hans Svare (Gjesdal) Henry
Halvorsen (Klepp), Jon Solheim (Sola), Harald Ødegaard
(Time) og Leif Slinde (Hå) var styremedlemmer.
Per Lygre
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Hovedoppgave var medlemsverving og tilrettelegging for konstituerende møte våren
1997.
Pengemangel
Interimstyret var uten driftsmidler, og verving medfører bl.a. utgifter til porto og
kontorhold. Problemet ble løst ved at leder lånte laget 5000 kroner, og Arvid Ohma,
nyvalgt kasserer, kunne melde at medlemskontingenten etter hvert dekket både lån
og løpende utgifter.
Konstituering
17. april 1997 ble det holdt konstituerende møte på
Fredheim i Klepp der 30 av 105 medlemmer møtte.
Sentralstyreleder Ivar Grotnæs og sentralstyremedlem Gunhild Stokka, Stavanger var til stede. Det
ble vedtatt å danne et lokallag med medlemmer fra
Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå med
navnet LOP Sandnes og Jæren. Styret skulle bestå
av kvinner og menn. Videre skulle de 6 kommunene
ha minst ett styremedlem hver.
Hans Svare
Valget gav følgende resultat:
Leder: Per Lygre, Sandnes. Nestleder: Hans Svare, Gjesdal. Kasserer: Arvid Ohma,
Sandnes. Styremedlemmer: Henry Halvorsen, Klepp, Rønnaug Lemvik, Time,
Martin Edland, Hå, Gunnborg Nedrebø, Sandnes, Jon Solheim, Sola, Hans
Ødegaard, Time. Varamedlemmer: Olav Engelsvoll, Sandnes, Olaug Hetlelid,
Sandnes.
Vekst, aktivitet, fremgang
Medlemsverving var første oppgave,
og en vervekomite som engasjerte hele
styret, ble oppnevnt. Alle la seg ì selen
for å finne navn og adresser til
potensielle medlemmer, og hver og en
forsøkte på ulike måter å spore opp
kandidater.
Fredheim, Klepp. Foto: Klepp frivilligsentral

Hundretalls informasjonsskriv vedlagt innmeldingsblankett gikk ut som B-post,
og medlemmer kom, 3-5 daglig. Medlemstallet utviklet seg positivt. LOP
Sandnes og Jæren ble tidlig et av LOPs store lokallag, og har de siste årene vært
det største.
3

Økonomi
En viktig forutsetning for utvikIing av et aktivt lag, er økonomi som gir armslag. Den
store medlemstilgangen har, til tross for moderat medlemskontingent, gitt laget
økonomisk bæreevne og gjort det lett å planlegge og gjennomføre varierte
aktiviteter. Solid økonomi har også qjort det lett å rekruttere styremedlemmer.
Komitearbeld
Et omfattende komiteopplegg har helt
fra starten vært et av lagets viktigste
kjennetegn, og er grunnpilaren i en
variert virksomhet. Hele styret, inkludert
varamedlemmene, har vært engasjert i
grupper for verving, programutvlkling,
medlemsmøter, reiseKurs på Fredheimsloftet
virksomhet, bedriftsbesøk og kultur- og
kursvirksomhet. Arbeidsformen har inspirert og aktivisert til iver og kollegialitet.

Medlemsmøter
Hvert halvår blir del holdt to/tre
medlemsmøter med variert program:
foredrag, kåseri. sang, musikk og
lagsorientering. Godt fremmøte, 150
200 hver gang, skyldes ikke minst godt
program, servering av mat og det gode
samværet. Første møtet ble holdt på
Klepp der Henning Henriksen orienterte
og leste egne dikt. Siden flyttet møtene til
Medlemsmøte i underetasjen i F/O
kantinen i Sandnes rådhus, deretter til
kyrkje
Ganddal bydelshus. Da plassen der ble
for liten, flyttet vi til underetasjen i Frøyland og Orstad kyrkje, hvor vi fremdeles
holder til nå i 2022.
Årsmøter
Årsmøtene har hele tiden vært kombinert med medlemsmøte og samvær med
servering. Fremmøtet har hele tiden vært godt, opp mot 150. Det første årsmøtet
ble holdt i kantinen Sandnes rådhus, og det neste i sparebankens lokaler på
Nærbø. Senere møter ble holdt i Ganddal bydelshus før vi flyttet til underetasjen
i Frøyland og Orstad kyrkje.
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Førjulsfest
Laget har hvert år i desember invitert til sin
svært populære førjulsfest med opp til 300
deltakere i Festsalen i Klepp rådhus. År om
annet har det vært flere påmeldte enn det
er plass til i Iokalet. Programmene har
variert; taler, allsang og musikkunderholdning. Det har stort sett blitt benyttet
lokale krefter.

¨Festsalen i Klepp Rådhus pyntet
til førjulsfest

Tur- og ekskursjonstilbud
Det er arrangert en mengde populære turer og ekskursjoner i inn- og utland med
stor oppslutning. Første tur gikk i 1997 til Finnmark, og året etter var det
ekskursjon til den gamle kraftstasjonen i Oltedal der Arvid Ohma, sønnen til den
første driftsstyreren, orienterte. I alle år har turvirksomheten hatt en stor
betydning for utviklingen av LOP Sandnes og Jæren. Dette har utvilsomt gitt god
drahjelp til medlemsvervingen.

Med LOP i Island

Dagstur til Karmøy

10-årsjubileum
I 2007 feiret LOP Sandnes og Jæren 10-ârsjubiIeum med festmiddag og variert
underholdning i Sola kulturhus. Hovedtaler var Torstein Tunheim som kåserte
om Arne Garborg. LOP- leder Eli Vinje hilste fra LOP sentralt. Lagets gode
økonomi gjorde det mulig å subsidiere betydelig.
15-årsjubileum
Femten-årsjubileet ble feiret i 2012 på Hotel Residence i Sandnes. Jubileet ble
feiret med festmiddag og god underholdning. Representanter fra de øvrige
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lokallag av LOP i Rogaland var invitert. LOPs daværende leder Kjell Helland holdt
festtalen, overrakte gave fra LOP, og ønsket laget lykke til med videre arbeid.
Sammenslåing og navneendring
Samarbeidet mellom LOPs lokallag i Stavanger og omegn og Sandnes og Jæren
var godt, og da Stavangerlaget begynte å slite med rekruttering til styret, bidro
styret i LOP Sandnes og Jæren med betydelig hjelp ut fra et sterkt ønske om å
beholde begge lagene. Blant annet påtok vår kasserer, Magne Helland, seg
ansvar for regnskap og medlemsregister for begge lag. Likevel vedtok
Stavangerlaget, som ble etablert i 1957, å legge ned laget fra årsskiftet 2015/2016.
Felles medlemsregister ble opprettet allerede 1. juni 2015.
Medlemsmassen i Stavangerlaget var ved årsskiftet 2015/2016 ca. 170. Litt over
100 personer betalte medlemsavgiften for 2016, og ble med videre til LOP
Sandnes og Jæren. LOP Sandnes og Jæren fikk også overført kassabeholdningen
til Stavangerlaget. Beløpet, kr 40 000,- ble stående på konto i en treårsperiode
fram til 2019, i tilfelle det ble planlagt oppstart av nytt lag i Stavanger. På
årsmøtet 20.02.2019 ble det vedtatt med 2/3 flertall å endre navnet til LOP
Rogaland Sør. Navnebyttet gjelder fra styrekonstituering 11.03.2019.
Styreledere fra laget ble stiftet
Per Lygre, 1997 – 2005. Hogne Vetrhus
2005 – 2008. Hogne Vetrhus fortsatte til 2010 da nyvalgt leder, Trygve Mikael Viga, ba seg fritatt. Johan Risa, 2010
– 2011. Synnøve Ladstein, 2011 – 2018. Martha Jakobsen Ulvund, 2018 – 2021.
Bjørg Brekke Sørskog, 2021 – d.d.
Synnøve
Ladstein

Foto:
Aftenbladet

Martha
Jakobsen
Ulvund

Foto: Åsmund
Ulvund

Aktive styremedlemmer med lang fartstid
Per Lygre var leder fra 1997 til 2005 og var engasjert i alle lagsaktiviteter, særlig
reisevirksomheten.
Hans Svare var nestleder fra 1997 til 2010, leder for lokal verving og rettleder i
pensjonsspørsmål.
Toralv Møller var fra 1998 til 2008 lokallagets solide kasserer. og jevnt brukt
som rådgiver av andre lokallag i EDB-basert regnskapsføring. Han hadde alltid
detaljert oversikt over medlemsmassen, var en flittig verver.
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Magne Helland overtok som kasserer i 2008 og fungerte fram til 2020. Han
har videreført det arbeidet Møller la grunnlaget til, og har vært en solid
kasserer som også opprettholdt kontakten med andre lag.
Æresmedlemmer
Per Lygre ble utnevnt til æresmedlem i 2006 for bl.a. initiativ til oppretting
av lokallaget og for sin betydelige medvirkning til lagets popularitet
Hans Svare ble utnevnt til æresmedlem i 2010 for bl.a. arbeid med å
opprette laget, og for å ha ledet omfattende lokal verving og rådgivning i
pensjonsspørsmål.
Synnøve Ladstein Ble utnevnt til æresmedlem i 2019 for sitt arbeid med å
lede laget på en forbilledlig, aktiv, romslig og inkluderende måte i en viktig
7-årsperiode. I 2014 ble hun valgt til medlem av LOPs sentrale valgkomite,
og har bidratt til at flere fra lokallaget har fått sentrale verv i organisasjonen.
Magne Helland ble utnevnt til æresmedlem i 2021 for
ekstraordinær innsats for LOP gjennom nesten 20 år.
Han var en aktiv og sterk pådriver for verving og
medlemspleie. En tid hadde vi mer enn 1000
medlemmer. Magne Helland hadde ansvar for
regnskap, medlemskontingent, medlemsregister,
påmelding til- og gjennomføring av medlemsmøter og
-reiser i inn- og utland. Magne Helland satt også i LOPs
sentralstyre, og ledet deretter kontrollkomiteen i
flere år.
Magne Helland
Forholdet til LOP sentralt
LOP Sandnes og Jæren var vertskap for Landsmøtet både i 2001 og 2011 .
Møtene ble begge ganger avviklet på Sola Airport Hotel til alminnelig tilfredshet.
Lokallagsmedlemmer i sentrale verv
Hans Svare ble i 1999 varamann i sentralstyret. I 2000 ble han styremedlem,
var nestleder fra 2001 til 2005, og sentralstyremedlem til 2007. I 2007
ble han medlem av LOPs valgkomite, og var i lang tid pensjonsrettleder.
Kirsten Opdal ble i 2001 medlem av LOPs valgkomite.
Johan Risa ble valgt til sentralstyreleder i 2005. Han frasa seg gjenvalg i 2007.
Fra 2009 til 2014 ledet han LOPs kontrollkomite. Hogne Vetrhus ble i 2007
valgt til sentralstyremedlem. Han frasa seg gjenvalg i 2009. Magne Helland
ble i 2009 valgt til sentralstyremedlem og gjenvalgt i 2011. I 2014 ble han
leder av LOPs kontrollkomite, og ledet denne frem til 2021. Paal Borsheim ble
valgt til sentralstyremedlem i 2014. Kari Dye ble medlem av LOPs sentrale
valgkomite i 2009 og gjenvalgt i 2011. Synnøve Ladstein ble medlem av LOPs
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sentrale valgkomite i 2010. Jostein Fylling var redaktør i tidsskriftet SFKpensjonisten/VI i LOP fra høsten 2003 til høsten 2009.
Rannveig Bærheim ble nestleder i sentralstyret fra 2017, og
hadde da hovedansvar for verving og stimulering til
etablering av distriktslag. På landsmøtet 2021 ble hun valgt
til leder av sentralstyret.
Gunnstein Emmerhoff ble vararepresentant til sentralstyret i
2021.
Ranveig Løge ble medlem av LOPs sentrale valgkomite i 2021.
Rannveig Bærheim

Lokallaget vårt har gjennom omfattende organisasjonspolitisk engasjement,
hatt betydelig politisk innflytelse på LOP sentralt fra begynnelsen av 2000-tallet
og fram til i dag.
Lokallagets utvikling har vært til inspirasjon og eksempel for andre lag. Suksessen
skyldes styremedlemmenes samarbeidsevne og vilje til innsats.
Utfordringer
Medlemstallet har gått ned. Den største nedgangen kom etter pandemien som
rammet oss alle i mars 2020. For første gang i lagets historie ble medlemsmøter,
kurs, bedriftsbesøk, kulturarrangement, reiser avlyst, dels med kort varsel, og de
få arrangementene som kunne gjennomføres, var underlagt strenge smitteverntiltak.
LOP Rogaland Sør er fremdeles et stort lokallag. Pr. 31.12.21 hadde vi 568
medlemmer. Vi trenger flere, og styret vil gjerne ha innspill til hva vi kan gjøre
for å øke medlemstallet.
Det er medlemmene som gir LOP sentralt tyngde og gjennomslagskraft i
drøftinger med regjering og Storting om trygdeoppgjørene, og i
departementshøringer i alle saker som angår vår gruppe.
Det er også medlemmene som gjør lokallaget i stand til å opprettholde en
omfattende aktivitet slik det fremgår av halvårsprogrammene: Medlemstreff
med varierte og inspirerende program, aktuelle kurstilbud, bedriftsbesøk,
medlemsreiser i inn- og utland og felles kulturopplevelser.

Lokallagsstyret 2021 - 2022
8

