
Referat fra medlemsmøte i lokallaget 15. november 2018. 

 Møtested: Hornemannsgården. 

Tidspunkt: Kl. 11.00-13.45. 

Til stede: 53 medlemmer. 

 

Sakliste:  

Sak 1. Referatsaker: 

Terje ønsket velkommen, spesielt til 6 nye medlemmer, og orienterte om dagens program. Men, 

først leste Arne Waldemar Olsen"ord for dagen". Det var meget vellykket,  med utdrag fra 

forskjellige dikt og «snutter» fra avis- og tv-innlegg han hadde merket seg. 

Og så, etter oppfordring fra salen, stemte vi i med sangen «De nære ting». 

 

Sak 2. Presentasjon av høstens bøker. 

V/Maria Westerlund og Kjersti Eriksen fra Norli Bokhandel.  

Vi fikk en meget omfattende og god presentasjon av bøker i alle «sjangere». Alt fra skjønnlitteratur, 

fagbøker, krimbøker til dikt, historie, barnebøker og billedbøker. 

Anbefalte spesielt forfatterne:Lars Saaby Cristensn, Selma Lagerløf, Arne Kalvø, Maria Michelet 

og Karl O.Brox.   

Møtedeltakerne fikk anledning til å se igjennom bøkene og snakke med de ansatte fra Norli. De fikk 

selvfølgelig også tilbud om å komme innom butikken for ytterligere informasjon. Mange fikk nok 

gode julegavetips her. 

  

Sak 3. Lillian orienterte om følgende: 
Orkdalsmesse:  2. desember i Orklahallen. Pris kr.500,- inkl. Lunsj. 

Oppmøte: kl. 11.00, på Sentralbanestasjonen, plattform 12. 

Operatur: 8. - 9.februar i Kristiansund. Operaen er Rigoletto. 

Pris kr. 2.200,- i enkeltrom og kr. 2.000,- i dobbeltrom. Da er reise, opera- 

forestilling, frokost, to lunsjer og en middag inkludert. 

Kommer tilbake med orientering om reiserute og oppmøtetid.  
I tillegg, ved hjelp av stort lerret og videokamera, hadde hun en meget bra opplæring i 

hvordan billetter kan bestilles og annen informasjon kan hentes ut ved hjelp av LOP sin 

Facebookside. Mange fulgte godt med, flere og flere kommer på Facebook.  

Hun legger ut aktiviteter, turer og møter. Orienterte også om Hurtigrutetur 11.-19. april. 

Under samme sak minnet Sigri om Julebordet fredag 14. desember kl. 1700 i 

Hornemannsgården.   

 

 Sak 3. Torild Ofstad, leder i LOP sentralt, orienterte. 

Det har vært en travel høst i LOP sentralt. Drøftingsrunder og jobbing med Statsbudsjett er 

meget krevende. Arbeidet med budsjettet for 2020 er allerede i gang. Her kommer 



trygdeoppgjør og skattespørsmål inn.  For offentlige pensjonister er pensjonen todelt: en del 

kommer fra folketrygden og den andre delen fra offentlig pensjonskasse. Vi og arbeidsgiver 

har betalt inn begge deler. Alderstrygd fra folketrygden  omfatter alle, og reguleres hvert år 

gjennom trygdeoppgjøret.  Reguleringen av tjenestepensjonsdelen følger reguleringen av 

folketrygden(lov/avtalefestet). For å si det «lettvint» betyr det av den offentlige 

pensjonsdelen blir underregulert med 0,75%.   

LOP har mange viktige saker, men den aller viktigste er å verne om offentlig 

tjenestepensjon. 

Og, vi er heldige som har Torild  til å holde oss orienter.                                                        

Før loddsalg, trekning og bespisning orienterte Terje om Årsmøte 21. februar. I tillegg til de 

faste sakene,er det tillegg å foreslå andre saker. Disse må komme til styret før utgangen av 

2018.  

 

I inngangspenger kom det inn:  kr. 2.650,-. 

I loddsalg:    kr. 2.380,-..  

 


