


 
 

            L OP – LANDSLAGET  FOR  OFFENTLIGE  PENSJONISTER 
TELEMARK   LOKALLAG 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

                                                         Sted : L9, Porsgrunn 
                        ÅRSMØTE   TORSDAG  7. FEBRUAR  2013 

 
        

 
1.  Avdeling 

 Kåseri:      «Dikterparet på Midtbø.  Olav Vesaas forteller om foreldrene sine,  
                      Halldis Moren Vesaas og Tarjei Vesaas.»  
                          
                       Pause med smørbrød og kaffe.                                              
 

        2.  Avdeling
 

                                                             

  
Å R S M Ø T E T. 

a)  Valg  av  dirigent.                       b) Valg  av  to  referenter 
Åpning: 

c)  Valg  av  to  til  tellekorps         d) Valg  av  to  til  å  undertegne  protokollen 
 

1)  Innkalling  og  saksliste. 
Årsmøtesaker: 

2)  Årsmelding  for  2012. 
3)  Revidert  regnskap  for  2012. 
4)  Budsjett  for  2013. 
5)  Styret fremmer 3 forslag: 
  5.1. Inngangspenger for ikke-medlemmer økes til kr.70,- 
  5.2. Ikke-medlemmer betaler mer på turer i LOPs regi. 
  5.3. Øke medlemskontingenten til lokallaget til kr.150,- fra 2014.   
          5.1 og 5.2  gjøres gjeldende fra første møte etter vedtak. 
6)  Innkommet forslag: 
      Fortsette med loddsalg eller øke inngangspengene til kr.80,-/ 100,-  
7)  Valg  -  Valgkomiteens  forslag. 
8)  Valg  av  valg-komite – styrets  forslag.   
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         L OP – LANDSLAGET  FOR  OFFENTLIGE  PENSJONISTER 
                                                      TELEMARK   LOKALLAG 
 
Sak  2)                                           Årsmelding  for  2013  

Laget  hadde  ved  utgangen  av  2012:    300 medlemmer.  Disse  fordeler  seg  på  
Medlemstall 

10 kommuner i Telemark: Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø, Sauherad, Siljan, Nome,  
Drangedal, Bø og  Notodden. 1 medlem er bosatt på Svalbard. 
 
 
Styret  og  komiteer : 

Leder:  Evy Brattland 
Styret: 

Nestleder:       May-Brith Brekke 
Kasserer: Olav  Jørgen Løve 
Sekretær: Turid Schüller Sølland  
Styremedl.: Birgit Glomlien 
1. v.medlem:   Annbjørg Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2. v.medlem: Marit Kronseth 
3. v.medlem:   Anne Kvanvik 
 

 

Vigdis Sigurdsen                            
Møte- og Arrangementskomite: 

Kari  Gundersrud    Tove Wendelborg Haugstoga 
Turkomite: 

Randi Tangen     Randi Kjellsen  
Solveig Bårdsen                                     
Sonja Tørresen    
Elsa  Tangen     Revisor:    Bjørn  Thorkildsen 

Revisor: 

Aase Fronth                 V.revisor: Bjarne Strand     
     

               Rachel  Meen,  Johannes  Førland,  Kari  Lie 
Valgkomite: 

 
 
                       
                       LOP -  medlemmer  til  Telemark  fylkeskommunale   eldreråd:  

OFFENTLIGE  VERV: 

                       Evy  Brattland  -  vararepr. Annbjørg Mo 
                       May-Brith Brekke er medlem av  Skien kommunes eldreråd. 
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Møter 

Styremøter / saker. 
Det  er  holdt  9  styremøter. Det  første  styremøtet, 18. januar, ble  holdt  før  årsmøtet   
9. februar og  derved av  det  avgående  styret. 
Leder, kasserer og sekretær har vær på kurs i Tønsberg i regi av LOP sentralt. Det var svært              
nyttig og interessant i forhold til styrefunksjonene.   
Styreprotokollen   viser  at   det  er   behandlet  87 saker.Sakene  har  vesentlig  vært   om  
møteprogrammer, arrangement  av  lagsmøter, turer  og medlemsverving.  
 
Medlemsmøter: 
Med  årsmøtet 9. februar 2012 er det holdt  6 medlemsmøter og 2 turer. 
 
Årsmøtet 9. februar:  Sted: Ungdommens Hus, Porsgrunn.   Til stede : 72 personer. 
Prof. Gudmund Hernes snakket om: Generasjonen som traff planken-krigsgenerasjonen. Om den 
rivende tekniske utviklingen fra den gang til nå. 
Årsmøtesaker. 
 
Lagsmøtet 8. mars:  Sted: Ungdomshuset, Skien.  Til stede : 27 personer. 
Tema: Kjell Helland,  leder i LOP-sentralt, snakket om LOP – Nye utfordringer. 
 
Lagsmøtet: 19. april:  Sted: Ungdommens Hus, Porsgrunn.  Til stede : 38 personer. 
Tema:  Cand.real. Inger Lise Hansteen foredro om: Nytt lys på arv og miljø – historisk                      
tilbakeblikk og framtidsutsikter. 
 
Lagsmøtet 4. oktober:  Sted: Århus Gård, Skien.    Til stede: 41 personer 
Vi fikk omvisning på Jernaldergården og historikk om Århus inne på den nye låven. 
 
Lagsmøtet 8. november:  Sted: L9, Porsgrunn   Til stede: 52 personer. 
Tema: Konservator Tor Kjetil Gardåsen kåserte om «Byarkitektur i Grenland».  
 Bjørn Damberg spilte gitar og sang viser. Stort åresalg. 
 
Førjulsmøtet 8. desember. Sted: Odd Fellow, Porsgrunn.  Til  stede: 33 personer. 
Tema :  Prest Gunnar Thelin kåserte med tema «Tonene som bærer,litt om julesangenes historie».                                                                                       
Musikk  ved  pianist Lise Wittersø.  
 

Dagstur  7. juni til Kragerø.      Tema:  I Munchs fotspor.            Deltakere: 42 personer 
Turer 

En flott sommerdag i Kragerø, med lunsj på Admiralen og deretter vandring med orientering om  
Munch av Katja Ræder Aarflot. Spennende! Så ferge over til Stabbestad med middag på Quality Spa     
og Resort og musikalsk underholdning med «gamle svisker». 
 
Teatertur til Det Norske Teatret  lørdag 20. oktober: EVITA     Deltakere: 29 personer 
En hyggelig tur med en tre retters middag på restaurant MONA LISA.                                                                        
Flott forestilling,  EVITA er jo en kjent musikal bygd på livet til Eva Peron. 
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Kommentarer 

 
L O P har årlig  en relativt  stor avskalling av medlemmer. Det  er vel nokså naturlig sett ut fra 
den aldersgruppe LOP utgjør. Men det er også  store muligheter for nye medlemmer i de års- 
kull som hvert år går ut i pensjonistenes rekker.  
Fra sentralt hold jobbes det også aktivt for å få nye medlemmer.  
Det nye styret i LOP sentralt har på en god måte markert LOP i mediebildet. Gjennom presse- 
meldinger  og  andre  uttalelser  har de pekt  på sentrale og viktige problemer  som angår oss. 
LOP   er  også   sammen   med   andre  organisasjoner  høringsinstans  i   spørsmål  som  angår   
vår   gruppe.  Lokallagene  i  LOP  yter  vel  også viktige  bidrag  til   sosialt   og  kulturelt  mang- 
fold   blant   pensjonistene.    
Styret  oppfordrer alle LOP - medlemmer  til  å  ”reklamere”  for LOP  i  sine sammenhenger.  
Sammen er vi sterke.   Vi  håper  medlemmene   hygger  seg  på   våre  møter og  turer, 
men  vi  er  mottakelig  for  nye  ideer. 
 
Styret  vil  gjerne  takke  de personer  som  stiller  opp  for  laget  ved  så  mange  anledninger: 
kaffekomite,  turkomite,  revisor,  valgkomite  og  ikke  minst  våre  trofaste  medlemmer som 
støtter  opp  om  våre  møter i laget. 
 
Fra LOP-sentralt får vi nå tilsendt ajourførte medlemslister, ferdig utfylte giroer, navnelapper 
og avsender-lapper når vi ber om det. Avlastende, spesielt for sekretæren. 
For å få sosiale treffpunkter foreslår styret at medlemmene kan sende/ ringe inn forslag til        
konserter, teater, rusleturer osv. med måltid før eller etter. Sekr. sender da mail til de som har        
meldt sin mailadresse.   
                                                                         - - - - - - - - 
  
                                                                          21-1-2013 
                                                                              Styret 
 
 
 
 
 
 
Forsiden er laget av May-Brith Brekke: 
Bildene på forsiden er fra begivenheter i LOP – Telemark 2012: 
1. Skrubben i Kragerø med statuen av Edvard Munch  (7. juni) 
2. Jernalderhuset på Århus Gård  (4. oktober)  
3. Lunsj på Admiralen i Kragerø  (7. juni) 
4. Leder Evy Brattland på Odd Fellow, julemøtet (8. desember) 
5. Fra Låven på Århus Gård (4. oktober) 
6. Fra byvandringen i Kragerø (7. juni) 
7. Sekr. Turid ønsker velkommen på julemøtet (8. desember) 
8. Fra julemiddagen på Odd Fellow (8. desember) 
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SAK  8.  Valg  av  valgkomite  for   2013 

Styret  fremmer  følgende  forslag  til  valgkomite  for  2013 : 
 

Finn Apesland,  Skien 
Brit Amlie,  Skien 
Åse Wang Jensen,  Porsgrunn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




