
Referat fra styremøte i lokallaget 10. april 2018.

Sted:                           Hornemannsgården.

Tidspunkt:                 Kl. 10.00 – 11.15.

Til stede:                    Terje                          leder

                                    Svanhild                    nestleder         

                                    Sigri                           kasserer

                                    Reidun                       styremedlem

                                    Aage                           styremedlem

                                    Lillian                        turleder/varamedlem

                                    Ågot                           sekretær

 

Forfall:                       Arne Waldemar        varamedlem.

 

Sakliste: 

 

10.    Program på medlemsmøte 19. april 2018.

 

Terje ønsker velkommen, og møtet åpner med ord for dagen, som er diktet «Vær optimist», 
lest av Sigri.

Sigri er forsanger når vi prøver å få med medlemmene i sangen «Nu livnar det i lundar». 

 

Terje orienterer om møteprogrammet og presiserer at det er viktig at under behandling av 
sakene og i en eventuell spørsmålsrunde etterpå, at deltakerne ikke «snakker i munnen på 
hverandre», men at spørsmål og kommentarer blir fulgt opp mens det er ro i salen.

 

Terje går også tilbake til forrige møte, hvor Trondheim Produksjonskjøkken hadde en 
presentasjon. De leverer mat til byens sykehus og sykehjem. I debatten etterpå kom det 
kritikk fra flere om en suppe de hadde levert. Nå viser det seg at suppa ikke kom fra 
Trondheim Produksjonskjøkken, men fra en leverandør i Tromsø.

 

Styret i Lop har beklaget dette overfor TP.  

 

Så følger:  

a. Torild Ofstad(leder i LOP sentralt).

Hun orienterer om noe av det som har skjedd i LOP den siste uken.

 

b. Trondheims Historie v/ forfatterne.

De presenterer seg selv, og er ordstyrere ved eventuelle innlegg. 



 

c. Lillian minner om «Blåtur» den 24.mai og eventuelt en 2-dagers tur 5.-6. juni til Østersund.

Påmeldingsliste blir sendt rundt.

 

   

Medlemsmøte avsluttes med loddsalg, kaffe, rundstykke og wienerbrød.

 

 

Andre saker som ble tatt opp på styremøte.

 

11.

Oppnevning av representanter til Årsmøte i PFO 18. april.

 

I Terje og Svanhilds fravær (2-dagers kurs for tillitsvalgte) kom det forslag på Kjell Helland 
og Sigri Aa.

 

Enstemmig vedtak:

Kjell og Sigri møter.

 

OBS! Dette blir sak på Årsmøte neste år. Ble dessverre gjenglemt i år.

 

12.

Plan for møter i høsthalvåret.

 

Møterom 2                 Festsal                        Annet

                                    19.04

15.05                                                              24.05 Ut i det blå

14.08                           16.08

18.09                           20.09

16.10                           18.10

13.11                           15.11

                                    14.12                          Julebord

 


