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Årsberetning 2017 
 
Siden årsmøtet 13. februar 2017 er det holdt 3 styremøter, et konstituerende møte og to hvor en har planlagt 
aktiviteter i foreningen samt forberedt årsmøtet. 
 
Vi har arrangert 7 medlemsmøter og en langtur i 2017. Møtene har fortsatt blitt holdt hver andre mandag i 
måneden i klubblokalene til Larvik Turn på Lovisenlund. Styremøtene har også blitt holdt der. 
 
Foreningen har pr. dato 67 medlemmer. Deltakelsen på møtene har vært ca. 30. 
 
Etter årsmøtet i februar konstituerte styret seg slik: 
Nestleder Magnhild Dolven 
Kasserer Øystein Tomter 
Sekretær Inger Johanne Fossum 
Styremedlem Kari Haagensen 
Vararepresentanter: 1. Tor Torgersen, 2. Erna Simonsen, 3. Kari Hougen 
Revisor Ivar Sølyst – vararep. Kari Sølyst 
Valgkomite: Kjell Simonsen og Ivar Sølyst. Vararep. Kari Sølyst 
 
Leder Odd B. Johansen ble direkte valgt på årsmøtet. 
 
Øystein Tomter og Kari Haagensen har fungert som sekretærer siden Inger Johanne Fossum måtte trekke seg 
på grunn av sykdom. 
 
Tema på medlemsmøter i 2017: 
9. januar: Olav Bjærum kåserte om «Dalstroka innafor». 
13. mars: Terje Skogekker kåserte om Knut Hamsun. 
8. mai: Kjell Simonsen kåserte om «Kallenavn i Larvik» 
11.september: Knut Mølbach kåserte om forskjellige oppgaver han har hatt i sitt yrkesaktive liv. 
9. oktober: Olav Bjærum kåserte om Falkberget med hovedfokus på An-Magritt og Falkbergets plassering i 
litteraturhistorien. 
13.november: Erik Gjestvang kåserte om Andre Bjerkes liv og forfatterskap. 
4. desember:Hans Østereng hadde et innholdsrikt kåseri med hovedfokus på Kjell Aukrust. I tillegg var han 
innom Astrid Lindgren, Wildenvey, Kjell Aukrust, Vidar Sandbeck og Evert Taube. 
 
På alle møtene har det blitt servert lunsj som er blitt lagt til rette av forretningsfører/vertinne       

Else Marie på Lovisenlund. Hvert medlem betaler 30 kr for lunsjen. På julemøtet ble det servert  julemiddag til 
medlemmene. Vi har hatt utlodning på alle møter unntatt julemøtet og årsmøtet. 
 

Årets langtur ble arrangert fra 12. – 14. juni. Turen gikk til Mariestad i Sverige. Vi tok buss fra Larvik, båt fra 

Sandefjord til Strømstad og buss videre via Uddevalla til Mariestad. Det var 22 deltakere på turen.  

Dagen etter ankomst var vi med på en 4 timers båttur på Vänern. Siste dag gikk turen hjem via Norby 

kjøpesenter,  med ferge hjem igjen fra Strømstad til Sandefjord og hjem. 

 

Landsmøtet i LOP sentralt ble avholdt i Trondheim 7. – 8. juni 2017. Magnhild Dolven var vår representant der. 

Det er landsmøte hvert 3. år. På medlemsmøtet i november refererte Magnhild fra møtet og anbefalte oss å lese 

referat fra landsmøtet i medlemsblad nr. 3, 2017. Det er viktig å merke seg at fra 01.01.2018 skiftet LOP navn 

fra Landslaget for Offentlig Pensjonister til Landsforbundet for Offentlige Pensjonister. 

 

Larvik, 8. februar 2018 

 

Kari Haagensen 

sekretær 

 



 

 

 

 

 

 

 


