
Referat fra medlemsmøte i lokallaget 15. mars 2018.

Møtested: Hornemannsgården.
Tidspunkt: Kl. 11.00-13.30.
Til stede: 47 medlemmer.

Leder Terje Osnes åpnet møtet, ønsket velkommen og presenterte Odd Skarsbø og Torild Isaksen
fra Trondheim Produksjonskjøkken.
.
Trondheim Produksjonskjøkken.
v/Odd Skarsbø og Torild Isaksen.

Sunn mat for eldre.
Enhetsleder Odd Skarsbø begynte med å fortelle litt om kjøkkenet.
Trondheim Produksjonskjøkken ble etablert i 2002, og leverer nå mat til alle kommunale sykehjem.
Til sykehjemmene leveres frokost, lunsj, middag og kveldsmat.
I tillegg leverer de mat 2 ganger i uken til hjemmeboende. Hvis det er interesse for det, kan
hjemmeboende få bragt mat så mange ganger i uken som ønskes.
Kjøkkenet har ca. 40 ansatte. All mat lages fra «grunnen».

Torild Isaksen kom med tips om hva som er sundt og godt.
Det anbefales 5-6 måltider hver dag med variert kost.

Hun viste til :
Kosthåndboken-veileder ernæringsarbeid i helse-og omsorgstjenesten.
Boken kan bestilles, den er gratis, bare portoen betales.
Adressen er: LederHelsedirektoratet
v/Trykksakekspedisjonen,
Bestillingsnr. 15-1972. E-post: trykksak@helsedir.no. Telf. 24163368.

Spørsmålsrunde med tilbakemeldinger som ble godt mottatt.
På medlemsmøtet 19. april kan vi ta en runde på om noen er interessert i boken og eventuelt være
behjelpelig med bestillingen.

Etter dette presenterte leder Terje Osnes det nye styret, og en oversikt over disse 
ble omdelt.
Som «Ord for dagen» leste nestleder Svanhild Stokke fortellingen «En stor grå 
sten».

Det ble så åpnet for et ekstraordinært Årsmøte.
Saken: Forslag til budsjett 2018 ble ikke behandlet i Årsmøtet 15. februar, og ble vedtatt behandlet i
et ekstraordinært Årsmøte på første medlemsmøte.
Kasserer Sigri Johanne Aa refererte saken, og la frem følgende

Forslag til budsjett 2018.
Inntekter
Kontingent kr. 60 000,00
Bingo kr. 60 000,00
Grasrotandel kr. 700,00
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Renter kr. 3 500,00
Medlemsmøter kr. 50 000,00
Utlodning kr. 15 000,00
Turer kr. 72 500,00
Sum kr. 261 700,00
Utgifter
Kontingent kr, 45 000,00
PFO kr. 4 000,00
Husleie/Kontor kr. 10 000,00
Bevertning kr. 75 000,00
Underholdning kr. 6 700,00
Rekvisita/Porto kr. 15 000,00
Verving kr. 15 000,00
Honorar kr. 7 500,00
Reiseutgifter/Turer kr. 82 500,00
Gaver kr. 1 000,00
Sum kr. 261 700,00
Votering:
Forslaget til budsjett 2018 ble enstemmig vedtatt

Så fulgte sakliste for medlemsmøtet.

1. Nytt fra Landsforbundet LOP sentralt.
v/leder Torild Ofstad.

Hun begynte innlegget med å vise til innlegget fra Trondheim Produksjonskjøkken, og poengterte
at for å få til en enda bedre ordning med matlevering og matservering for eldre både hjemme og på
sykehjem, må budsjettene økes. Dette er en sak LOP kan «jobbe» med frem mot Kommunevalget i
2019.

Digitalt tilbud for eldre er også en meget viktig oppgave. Det er veldig mange eldre som ikke
behersker den digitale verden. Torild refererte til en undersøkelse i Aftenposten som viste at
ca.400.000? føler seg utestengt. Dette er et økonomisk spørsmål.
Her er det viktig å utdype kravene i Statsbudsjettet. Jo flere medlemmer vi har kan vi påvirke
politikerne. Verving er derfor viktig.

Styremedlem Reidun Bogen tok ordet, og orienterte om Seniornett Trondheim og Senior IKT. Disse
har møter og opplæring i Hornemannsgården.
Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon.

Det viktigste som gjøres på nasjonalt plan, er samarbeidet med Pensjonistforbundet og andre
pensjonistforeninger.

Som interesseorganisasjon for pensjonister er det et viktig poeng at LOP har drøftingsrett med
Arbeids- og sosialdepartementet. Vi er også høringsinstans for departementer og Stortingskomiteer.
Å få til et best mulig trygdeoppgjør er selvfølgelig en meget viktig oppgave.
Trygdeoppgjør i forbindelse med revidert budsjett vil vi ha tilbake.
Torild skal legge frem kravene før påske.



Det vises for øvrig til hennes innlegg «Hvorfor bli med i LOP?», som står i 
medlemsbladet (Nr. 1- 2018).

2. Tidspunkt for medlemsmøtene.
Styret behandlet saken i styremøte 13. mars og fattet følgende
Vedtak:
Tidspunktet for medlemsmøtene blir fra kl.1100-ca. kl. 13.30.
Møtested: Hornemannsgården.
Det har kommet forespørsler om ettermiddagsmøter/kveldsmøter.
Hvor stor er interessen for det?
Leder Terje ba medlemmene tenke over dette, og vi tar det opp på nytt.

3. Turarrangementer.
Styremedlem/turansvarlig Lillian Lilleløkken orienterte:

24.mai «Blåtur».
Oppmøte: Kl. 11.00 fra Domkirken.
Tilbake: Ca. kl. 16.00.
Pris: Kr. 300,00.

5.-6. juni: Tur til Østersund.
Kommer tilbake med invitasjon.

1.- 6. oktober:
Hurtigrutetur: Trondheim-Kirkenes og retur.
Ta kontakt med Lillian for nærmere informasjon.

4. Eventuelt

Tema for høsten.
Kom med innspill.

Teaterbilletter.
Sigri har forsøkt å få til en ordning med bestilling av billetter. Det var ikke helt enkelte. Sigri prøver
igjen.

Loddsalg før møtet ble avsluttet med kaffe, rundstykke og wienerbrød.
I inngangspenger kom det inn kr. 2.300,-.
Loddsalg kr, 2.390,-


