
 Landsforbundet for Offentlige pensjonister 

     Trondheim lokallag 

  

    Referat fra styremøte i lokallaget 13. november 2018. 

    Sted:                Hornemannsgården. 

    Tidspunkt:       Kl. 10.00-12.15. 

    Til stede:          Terje                            leder 

                             Svanhild                     nestleder 

                              Sigri                           kasserer 

                              Ågot                           sekretær   

                              Reidun                       styremedlem 

                              Aage                          styremedlem 

                              Lillian                        styremedlem 

                              Arne Waldemar         varamedlem 

 Ingen forfall. 

 Sakliste: 

 Sak 28.       Godkjenning av innkalling og sakliste. 

                       Ingen merknader til innkalling og sakliste. 

 Sak 29.      Årsmøte 21. februar 2019. 

                   Det er til nå kommet inn ett forslag om tilleggssaker, nemlig en 

navneendring for laget. 

                   Forslaget er: LoP Trøndelag.   

                   Under behandlingen av saken ble ennå et forslag på navn fremmet: 

                   LoP Trondheim med omland. 

                   Etter litt diskusjon ble det vedtatt å utsette saken til styremøte 11. 

desember. 



                   På førstkommende medlemsmøte (15. november) vil Terje gi følgende 

orientering: Det er mulig for medlemmene å komme med forslag på  

                   saker til behandling i Årsmøte. Disse må komme inn til styret innen 

utgangen av 2018.  

                   Hvordan skal medlemmene bli orientert om Årsmøte? Annonse i avisa 

eller kunngjøring på medlemsmøter, "hjemmesida" og Facebook? 

                   Det ble vedtatt å ikke annonsere. Dvs.: kunngjøre som vi tidligere har 

gjort.      

   Sak 30.    Program på medlemsmøte 15. november 2018. 

                  Terje åpner møte, ønsker velkommen og orienterer om dagens program. 

Arne tok utfordringen, og holder "ord for dagen ".  

                    Sang må vi også ha, tar den på "sparket".  Kanskje be om forslag fra 

salen?  

                   Hovedsaken er: Presentasjon av høstens bøker v/ To ansatte i Norli 

Bokhandel. 

                   Torild Ofstad(leder i LoP sentralt) kommer og orienterer bl.a. om 

Pensjonistoppgjøret. 

                    Kaffe og mat.  Loddsalg og trekning tilslutt i møte.  

.Sak 31.    Julebordet 14. desember i Hornemannsgården. 

                 Terje ønsker velkommen! 

                  Musikk: Bjørn Hatlenes m/ tre musikere. 

                  Gave til Sosialkomiteen: "Midtby- kortet"? 

                  Takk for maten? Lillian kontakter Marit Sivertsen. 

                  Sanghefter legges ut.  

Sak 32.    Mat på medlemsmøtene. 

                Skal vi fortsette med det vi har nå, eller prøve noe annet? Lillian kom 

med forslag om litt varm mat på slutten av møte. Enighet om å legge frem dette på 

møte den                                  15.  Også undersøke om interessen for kveldsmøte et 

par ganger i året, eventuelt med tema: Vinsmaking, kultur, reise. 



 Sak 33.  Turer. 

               Lillian orienterte. Ca.40 har meldt seg på Operatur 8.-9. februar 2019. 

Til Orkdalsmessa 2. desember er  det ca. 30 så langt.  

Sak 34.  Vedtekter.                 

              Konklusjon: Vi holder oss til de gjeldende vedtektene så langt.  

 Sak 35. Eventuelt.                 

             Møtetema for 1. halvår 2019: 

            17.    januar:    Presentasjon av turer/møter i bilder v/Lillian. 

            21.    februar:  Årsmøte. 

            21.    mars:      Nye regler vedrørende førerkort. 

            16.   mai:        Blåtur. 

 


