
 
 

 

 

 

 

Årsmelding 2017. 
 

1. Styre. 
 
Laget har hatt følgende styre : 
 
Lillian Heggem, styreleder 
Anne-Marie Aaby, kasserer 
Knut Aaby, sekretær 
Sonja Lausch-Liseth, Styremedlem 
Bodil Svendsen, styremedlem 
Brit Hagstrøm, varamedlem 
Paul Wirkola, varamedlem 
Judith Strand, varamedlem 
 
Det har vært avholdt 4 styremøter i 2017. 
 
 
2. Medlemmer. 
 
Pr. 01.01.2017 var det 97 medlemmer. Og pr. 31.12.2017 er det 104 
medlemmer. Laget har dermed hatt en svak, men god vekst. 
Møtedeltagelsen er på ca. 40 %. Vi har alltid hatt en del gjester på 
møtene våre. Møtedeltagelsen har økt en del fra foregående år (ca. 34 %) 
hvilket er positivt. 
 
3. Medlemsmøter. 

 
Møtested : Stockflethsgate 26. 
Faste poster på medlemsmøtene har vært : Ord for dagen. Allsang, 
møtereferat, bevertning, pianomusikk, loddsalg og sosialt samvær. 
 
12. januar : Sandefjord Brann og Redning v/Per Harald Øvrum Knudsen : 
” Brann/Brannsikkerhet” 
9. februar : Årsmøte med etterfølgende medlemsmøte. Lagets leder 
orienterte om tur med overnatting til Mariestad, Sverige 
9. mars : Adv. Dag Sverre Aamodt : ”Arven etter deg – hva med den ?” 
6. april : Alfhild Hov fra Apotek 1: ”Bruk av medisiner” 
29. - 31. mai : Tur til Mariestad med overnatting og båttur. 
22. august : Dagstur til Hadeland Glassverk 
14. september : Linda Sørensen Linnestad fra Sandefjord Kommune : ” 
Følg din vei og la folk snakke ” – foredrag om å ivareta den psykiske 
helsen. 
12. oktober : Tidligere biskop Laila Riksaasen Dahl : ” Om veien til 
bispestolen ” 
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9 november : ”En rusletur i gamle Sandefjord” – foredrag med bilder ved 
v/Jens Rønningen, .Sandefjord Lokalhistoriske Senter. 
 
14 desember : Julemøte på Hotell Atlantic med underholdning av unge 
musikere fra musikklinja på Sandefjord Gymnas. Formannen leste en 
prolog i forbindelse med at LOP Sandefjord var 25 år. 

 
4. Representasjon. 
 
Paul Wirkola har tidligere vært medlem av eldrerådet, med Knut Aaby 
som vara. Etter etablering av storkommunen Sandefjord har LOP 
dessverre ikke lengre noen representasjon i eldrerådet. 
 
 Knut Aaby var vår representant på Landsmøtet i Trondheim. 
 
Utfordringer for LOP Sandefjord. 
 
Som alltid er det medlemstallet som er den største utfordringen, men 
medlemstallet har økt noe hvilket en er godt fornøyd med. Når det gjelder 
fremmøte på våre møter er vi i styret godt fornøyd og takker alle for at 
dere er flinke til å støtte opp om foreningen. 
 
 
 
Knut Aaby 
Sekr. 
  


