
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TRONDHEIM LOKALLAG AV LOP 15. 
FEBRUAR 2018, kl. 12.00.

Møtested:      Hornemannsgården.

Til stede:        44 medlemmer.

Leder Astrid Seim Ekeland åpnet møtet og ønsket medlemmene velkommen, og ba om ett minutts 
stillhet for de av våre medlemmer som hadde gått bort siste år.

         1.                  Konstituering.

Godkjenning av innkalling og sakliste.

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste.
Møtet ble erklært lovlig satt.
Valg av møteleder: Kjell Helland – enstemmig valgt.
Valg av referent:                Ågot Glasø   -  enstemmig valgt.
Valg av to protokollunderskrivere:
May Helland og Aage Borrmann       –      enstemmig valgt.
 

2.                  Årsberetning for 2017(utsendt).

Forslag til vedtak: Årsmøtet 2018 godkjenner Årsberetningen for 2017.

Møteleder Kjell Helland gikk gjennom styrets Årsberetning 2017 avsnitt for avsnitt.

Vedtak:

Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

 3.                  Regnskap 2017.

Forslag til vedtak: Årsmøtet 2018 godkjenner regnskapet for 2017.

Kasserer Sigri Johanne Aa redegjorde for Regnskapet med resultatregnskap og balanse 
for 01.01.-31.12.2017.

Vedtak:

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

 4.                  Budsjett 2018.

Kasserer Sigri Johanne Aa redegjorde for Budsjettforslaget 2018.

Før behandling av saken ble det litt usikkerhet rundt posten UTGIFTER. 

 Følgende forslag ble fremmet:

Saken utsettes og blir behandlet i et ekstraordinært Årsmøte før styremøtet 13.mars og på 
medlemsmøtet 15.mars 2018.

Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt..

Vedtak:

Saken utsettes og blir behandlet i et ekstraordinært Årsmøte før styremøtet 13. mars og 
på medlemsmøtet 15. mars 2018.



5.                  Innsendte saker til behandling på Årsmøtet.

  Uttalelse fra Landsforbundet for offentlige pensjonister (LOP), Trondheim.

 

AtB-billetteringssystem/kollektivtilbud.

Landsforbundet for offentlige pensjonister, avdeling Trondheim hadde på sitt årsmøte 
2018 AtBs billetteringssystem  og måten kollektivtilbudet fungerer på oppe til 
behandling.

Som brukere følger vi selvsagt med på AtBs tilbud og rasjonaliseringstiltak. Politiske 
utspill om kollektivtrafikkens fortreffelighet gir en flau bismak når realitetene kommer 
på bordet. På få år er f.eks. prisen på pensjonistreiser i Trondheim økt med ca. 8 kroner,-  
fra i underkant av 11 kroner til 19 kroner. Dette tilsvarer en prisøkning på ca. 75 %! Det 
er meget bekymringsfullt at billettprisene øker stadig oftere og med solide påslag.

 

Et utspill den seinere tid som heldigvis blei stoppet var at billetten skulle betales via 
mobiltelefon. T-kortet hadde for få brukere! Ifølge en artikkel i Adresseavisen 7.februar 
2018 var begrunnelsen for beslutningen at ekstrakostnaden med kortlesere ville bli på 
mellom tre og seks millioner kroner. Hvilken ekstrakostnad? I dag er det allerede et 
system på plass med T-kort som betalingsmiddel.

Ved brukerorienterte virksomheter, såkalte servicenæringer, er det vanlig at man hele tida 
tilstreber å nærme seg brukeren for å gi et så godt tilbud som mulig. Når det gjelder AtB 
kan det av og til stilles spørsmål ved dette.

 

Alle brukerne av AtBs tjenester er ikke i stand til å nytte digitale billett- og 
informasjonsløsninger. Omtanken for denne gruppa er liten. Å anskaffe  dyre 
mobiltelefoner med det som for mange  er tidkrevende og tungvinte løsninger medfører 
store økonomiske merkostnader. Mennesker med funksjonshemminger av ulikt slag og i 
alle aldersklasser kan ha problemer med digitale løsninger. Det skal ikke mer til en litt 
svekket syn og dårlig motorikk før den digitale hverdag byr på problemer,- selv om 
intellektet er 100% tilstede.

 

Det er viktig at man er opptatt av og følger med på en så viktig samfunnsaktør som AtB 
er. Erfaring har vist at det stadig kommer forslag som kan gå i passasjerenes 

disfavør. Redusering av rutetilbudene og endring av traséer er eksempler på dette.

 

Det er Trøndelag fylkeskommune som er overordnet myndighet for kollektivtilbudet i 
fylket. AtB har ansvar for å detaljplanlegge og gjennomføre dette.

 

Vi må derfor forvente at man heretter tenker seg grundigere om før man prøver å  
gjennomføre endringer som vi har gitt eksempler på overfor,-  og som kan være til 
brukernes disfavør.

 



Vedtak:

 

Uttalelsen sendes til Trøndelag fylkeskommune og AtB.

   

6.                 Saker fra styret.

a)      Øking av medlemskontingent fra 1. januar 2019.

Fra .1/1 2018. vedtok LOP sentralt å øke medlemskontingenten fra kr. 200 til kr. 230 

 
Trondheim lokallag får dermed en reduksjon i lagets inntekter på kr. 70 pr. medlem.
Lokallaget krever inn kr. 300 pr. medlem og kr. 550 for par. Kr. 230  pr. medlem sendes 
til LOP sentralt. Denne  økningen, betyr en mindre sum til lokallagets drift.

 

Inntekter:

·        Inngangspenger                                         kr.      50  pr person pr. møte

·        Bingo                                                        kr. 6000    pr. år

·        Grasrotandelen                                          kr.   750    pr. år  

·        Lodd salg.                                                 kr. 15000   pr. år

Disse midlene bruker vi ,til å  «å sponse» reiser, utflukter, dekke kostnader til bevertning, 
innleide kåsører/musikere, skyss og leie av lokaler

Lokallagskontingenten?

Lokallaget har en trygg økonomi. Vi foreløpig penger på bok. Men stadig økende utgifter for 
LOP Trondheim, fører til økende press på vår bankkonto.

 

Vi kan:

1.      Øke medlemsavgiften fra kr. 300 til kr.350, og medlemskontingent for ektepar til fra 
kr. 550 til kr. 600, Da bidrar vi fortsatt med midler fra egen kasse til bevertning, reiser og 
lignende, men i mindre grad 

2.       Øke inngangspenger til reell kostnad pr. møte til  kr. 100), da  kan kontingenten ennå 
en tid ligge på nåværende nivå selv om driftsutgiftene øker og i stigende grad, belaste 
egen kasse. 

 

Styret har drøftet saken og  fremmer  følgende forslag til vedtak:

            

Økning av medlemskontingent med kr. 50,00 fra kr. 300,- til kr.350,-for enkeltmedlemmer 
og fra kr. 550,- til kr. 600.- for ektepar fra 1/1. 2019. 

 

        



 Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

         b)

            Møtetidspunkt på medlemsmøter.

         

         Før behandling av saken ble skjema med følgende tekst omdelt:

  

LOP  lokalt har lang tradisjon på å avholde medlemsmøtene hver tredje torsdag pr. måned i 
tida kl. 11.00 til 13.00/13.30. 

Det er framkommet muntlig ønske fra noen av våre medlemmer om å endre møtetidspunktet 
fra kl.11- 13.30  til kl.12.- 14.30

Det er ulike meninger blant lagets medlemmer om endret tid for møtene.

Etter vedtektene har Styret full anledning til å endre møtetid, men før endring skjer, bør 
medlemmenes synspunkt komme til uttrykk.  

 

Styret ber derfor årsmøtet si sin mening ved å krysse av nedenfor.

·        Jeg ønsker at tidspunktet for medlemsmøtet blir kl. 11.00 – 13.30

            

·        Jeg ønsker at tidspunktet for medlemsmøtet blir kl.12 -14.30

            

·        Tidspunktet er likegyldig for meg

            

 

Det ble foretatt skriftlig votering, og resultatet ble:

20 stemmer for første punkt.

14 stemmer for andre punkt.

8 stemmer for tredje punkt.

Styret tar på bakgrunn av de frammøttes synspunkt  en beslutning. Denne gjøres kjent for 
medlemmene  i god tid før endring skjer. 

 

7: Valg i henhold til vedtektene.

 Forslag til styret for Trondheim Lokallag av LOP 2018.

Fra valgkomiteen som har bestått av

Annbjørg Ulseth Evensen, Kjell Helland, Lillian Lilleløkken.

Vara: Anne Kanestrøm.

 



Erv Funksjonstid Navn  

Leder 2 år Terje Osnes  

Nestleder 1 år Svanhild Stokke  

Kasserer 1 år Sigri Johanne Aa  

Sekretær 2 år Ågot Glasø  

Styremedlem 1 år Aage Borrmann  

Styremedlem/dataansvar 2 år Reidun Bogen  

Varamedlem 1 år Arne Waldemar Olsen  

Varamedlem 1 år Lillian Lilleløkken  

Turleder 1 år Lillian Lilleløkken  

Revisorer 1 år Kirsten Almenning  

 1 år Kjell Helland  

Vara 1 år Annbjørg /Ulset Evensen  

Sosialkomite 1 år Oline S. Rønning
Reidun Loe
Margrethe Høiaas
May Helland
Bjørg Nilsen
Astrid Margrete Manstad-
Elsedottir

 

Valgnemnd for 2019: Lillian Lilleløkken,, Astrid Margrete Manstad-Elsedottir, May Helland. 

Vara: Margrethe Høias.  Alle valgt for 1 år.

Valgnemnda konstituerer seg selv.

Votering:  Forslaget ble enstemmig  vedtatt.

Loddsalg og inngangspenger kr. 6.479,-.

 Årsmøte ble hevet kl. 13.30



 

 

 

 May Helland                                                           Aage Borrmann         

Sign.                                                                          Sign.                                                                      
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