
                                                                                                                                
LANDSFORBUNDET  FOR  OFFENTLIGE  PENSJONISTER       
                          TELEMARK  LOKALLAG 
                                     WWW.LOP.NO 

 

 

  Saksliste  til  årsmøtet  torsdag  16.  februar  2023 
  Årsmøtet  skal  behandle : 
 1.  Innkalling  og  saksliste. 
 2.  Årsmelding  for  2022 
 3.  Revidert  regnskap  for  2022. 
 4.  Budsjett  for  2023. 
 5.  Saker som styret ønsker å ta opp. 
 6.  Saker  som  medlemmene  har  sendt  inn 
           før  31.  desember  2022. 
 7. Valg. 
 
 
 Sakspapirer  blir  lagt  ut  på  møtet.  
 
    
                                                      MERK : 
         Møtene    blir   ikke   avertert   i   avisene, 
         så  vennligst  ta  godt  vare  på  dette  programmet! 
                

                    

                                              
            Landsforbundet for Offentlige Pensjonister 
               Norges  eldste  pensjonistforbund 
 
                                                 Stiftet i 1939 
       
 

                          L O P  SATSER   PÅ :                                     
Å  ivareta  og  utvikle  offentlige  pensjonisters 
                              kår  og  rettigheter. 
 
Å  være  pådriver  i  arbeidet  for  en  bedre  eldreomsorg. 
 
 Å  gi  løpende orientering om saker som er viktige  for   
pensjonister, særlig   de   med  rettigheter  fra  
                              offentlig  tjeneste. 
 

 Å gi gratis råd  og veiledning om arv , booppgjør, 
testamente og pensjonssaker.  
           
 Å  tale  medlemsgruppens  sak  når  pensjonisters 
                              interesseområder  berøres. 
 
 Å   utvikle   sosiale  relasjoner  gjennom lokale treff. 
                                                          



 
LANDSFORBUINDET  FOR   OFFENTLIGE   PENSJONISTER 

                       TELEMARK  LOKALLAG 
 
LOP- Telemark  er landsforbundets forlengede arm som møter den  
enkelte  pensjonist  i  nærmiljøet. Kjenner du en pensjonist som 

har jobbet i det offentlige, så fortell om oss! 

 

Vi   arrangerer  møter   med    interessante  temaer,  har  hyggelig 

underholdning,  turer,  trivelige  sosiale  samvær  og  en god  

prat  over  kaffekoppen. 

Laget kan også hjelpe til med å formidle  spørsmål til LOP sentralt  

om   pensjonsforhold,   trygdesaker,   eldreomsorg    og   lignende. 

 

 

 Styret  i   LOP-Telemark   2022 : 

 

Leder      :    Turid Schüller Sølland    tlf.  95960807 

Nestleder:    Ellen Ditlefsen                   «    99575384 

Kasserer:     Ingunn B. Andersen         «    48182870                   

Sekretær:    Trine Colseth Aaby          «     97170197 

Styremedl.:  Aase Marit Bergersen     «     95216038 

Varamedl.:  Dagbjørg Zetterstrøm     «     93631306 

Varamedl.:  Bjarne Strand                  «     94814173 

 

               

                             
                                                              
                                        

                                                            

M Ø T E P R O G R A M – HØSTEN 2022  
 

 

Torsdag 29.september kl.12.00 

Sted: Kultursalen i Gulset kirke.  

Karl Jacob Solheim vil gi oss «Et historisk innblikk i 

skoverdenen». 

 

Torsdag 13. oktober  kl.12.00.  

Sted: Kultursalen i Gulset kirke. 

Gunn Heidi Kittilsen vil gi oss informasjon om « Fremtidens 

eldreboliger» 

 

Torsdag 17. november  kl.12.00 

Sted: Frikirken på Vestsiden i Porsgrunn.                                              

Erik Damberg og Erik Norheim vil glede oss med en julekonsert 

de kaller «Amerikansk jul» 

 

*Påmelding til Turid Schüller Sølland   tu.sc.so@gmail.com 

  eller  tlf. 95960807 

 

- Vi serverer snitter og kaffe/te. 

 

Inng. penger  på  møtene: kr. 150,- / kr. 200,- (ikke-medlemmer) 

Pluss kr.50,- for bespisning. 

 

NB! Vi har  VIPPS  og terminal for betaling med kort.  

 

                                      


