
Referat fra styremøte i lokallaget 15. september 2018.- Korrigert til 16.10.18 

    Sted:                Hornemannsgården. 

    Tidspunkt:       Kl. 10.00-12.15. 

    Til stede:          Terje                            leder 
                             Svanhild                     nestleder 
                              Sigri                           kasserer 
                              Reidun                       styremedlem 
                              Aage                          styremedlem 
                              Lillian                        styremedlem 
                              Arne Waldemar         varamedlem 
                              Ågot                           sekretær   

 Ingen forfall. 

 Sakliste: 

 Sak 23.       Godkjenning av innkalling og sakliste. 

                          Ingen merknader til innkalling og sakliste.   

 Sak 24.      Program på medlemsmøte 18. oktober 2018: 

                    Terje ønsker velkommen og orienterer om dagens program.  Også på dette møte åpner vi 

med sang og "ord for dagen". 

                       Sigri "tar saken". 

                       Hovedsaken er: 

                       Presentasjon av den nye leder i Hornemansgården, Jens Røhlingen. 

                       Før loddsalg, trekning og bespisning orienterer Terje litt om høstens to siste møter: 

                       Torsdag 15.november:           Høstens bøker v/Norli Bokhandel. 

                       Fredag 14. desember :            Julebord i Hornemannsgårdens festsal. 

                       Han kommer også med forespørsel om medlemmene kan være interessert i en 

teknisk oppdatering av mobiler/pc-er på slutten av et møte 

                       Anbefaler Seniornett på mandager fra kl. 11-14.                            

Sak 25.      Forslag til sentralt LOP kurs i april: 

 Styret i LOP Trondheim oversender følgende forslag til kursutvalget: 

A)       a) Aktuelt fra LOPs organisasjon og gjennomgang av organisatoriske saker. 



B)          b) Informasjon. Hjemmeside, Facebook side. Mediapolitisk arbeid. Bruk av media. 

C)             c) Sosiale aktiviteter; - møter, turer, idéutveksling mv. 

D)              d) Medlemsverving. 

E)                e)  Aktuelle samarbeidsformer lokalt (fylkes- og kommunenivå),-eldreråd/seniorråd, påvirking i 

aktuelle politiske saker. 

F)               f)    Pensjonskunnskap (kfr. Pensjonsutvalgets arbeid). Nasjonalt engasjement og påvirking. 

G)          Eldre   og seniorer som ressurs for samfunnet. 

        Sak 26.    Møteplan for 2019. 

        Også i 2019 blir styremøtene som regel den 3. tirsdagen i måneden og medlemsmøtene den 3. 

torsdagen. 

         Unntak: Ingen møter i juni og juli. I april måned blir styremøte den 4. tirsdagen og medlemsmøte 

den 4. torsdagen. 

         I mai blir styremøte den 2. tirsdagen, men medlemsmøte den 3. torsdagen. I  august blir også 

styremøte den 2. tirsdagen og medlemsmøte den 3. 

         torsdagen. I desember, styremøte den 2.tirsdagen og medlemsmøte(julebord) den 2. fredagen.  

        Forslag til tema på møtene:  

        Presentasjon av turer/møter i bilder v/Lillian. 

        Kunst/Kultur i Trondheim. 

        Gamle Trønderviser. 

        Krigen i Trondheim. 

        Tannhelse for eldre. 

        Hva med ettermiddag/kveldsmøte? 

       Sak 27.    Eventuelt. 

        På tide med nye sanghefter. Styremedlemmene tar med forslag på styremøte 13. november. Sigri og 

Reidun "plukker" ut nye sanger. 


