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SAK 04:    Årsmelding for året 2017                                                                                             
       LOP Bergen og omland lokallag 
 

Styrets sammensetning og funksjoner                                                                                             
Leder:   Aud Toppe Christensen                                                                                               
Nestleder:   Annelise Olsen                                                                                                                       
Kasserer:  Ragnhild Victoria Toft                                                                                            
Sekretær:  Grete Markeseth Aasen                                                                                    
Øvrig styremedlem: Willy Jan Lønne                                                                                                       

Varamedlemmer: Svein Njaastad                                                                                                            
   Ole Konrad Ekerhovd                         
   Jostein Høysæter                                                                          

Revisor:   Willy Gustafson               
Vararevisor:   John Ivar Solvik  

                                                                                                                                                  
Valgkomite                            
Medlemmer:  Gunda Falao Sparre                   
    Jorunn Solberg           
    Johannes Bolstad 

Varamedlem:    Anne-Karin Davidsen    

Turkomite                                                                                                                                                         
Leder:   Willy Jan Lønne                                                                                                    
   Jorunn Solberg                                                                                                            
   Svein Njaastad                                                                                                      
   Connie Moberg 

Representasjon i ulike råd/utvalg:  Eldrerådene                                                                                                                 

Bergen:                                                                                                                                                                     
Medlemmer:   Willy Gustafson                                                                                      
Varamedlem:    Connie Moberg  

Hordaland fylkeskommune:                                                                                                                         
Medlem:   Gunda Falao Sparre                                                                                                                                
Varamedlem:   Svein Njaastad 

Os:                                                                                                                                                                              
Medlem:   Elsie Grotle                                                                                                                                  
Varamedlem:   Marit Steffensen 

Fusa:                                                                                                                                                                         
Medlem:   Turid B. Ekeberg 

Fjell:                                                                                                                                                           
Medlem:   Ole Konrad Ekerhovd                                                                                                   
Varamedlem:   Kjell Nordahl-Pedersen 

Askøy:                                                                                                                                                                 
Medlem:    John Ivar Solvik                                                                                                       
Varamedlem:   Anton Fretheim  
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Medlemstall                                                                                                                                                       
LOP Bergen og omland hadde 348 medlemmer pr. 31.12.17. Dette er en del færre enn ved forige 
årsskifte, medlemstallet har vært synkende de siste årene. Det har i det siste vært en svak oppgang, og 
styret håper  på mindre nedgang i medlemstallet - og helst økning - i neste styreperiode.  

Nettsted                                                                                                                                      
På nettstedet www.lop.no presenteres mye informasjon om organisasjonen. Her finner medlemmene 
også sitt lokallag under "Finn ditt lokallag".  Nettsiden blir oppdatert jevnlig, og her presenteres all ny  
informasjon. Her er også arkiv. Siden bør kunne fungere godt når det gjelder kontakt med et større 
publikum. 

Styrets virksomhet                                                                                                                  
Styret i LOP Bergen og omland har hatt 11 ordinære møter i perioden - og i tillegg et pakkemøte for 
utsendelse av møteprogram, turprogram, giro for kontingent m.m. Styret har behandlet 91 meldte 
saker, meldinger og orienteringssaker. Styret legger mye arbeid i planlegging og gjennomføring av 
medlemsmøter. I inneværende periode har det også vært landsmøte i LOP, der Bergen og omegn 
lokallag presenterte saken "Pensjonistene sin situasjon i samfunnet". Medlemsverving har hatt fokus, 
uten at dette har gitt ønskede resultat.                                                                                                        
Styret vedtok i sak 67/9-17  å gå over til sentral innkreving av medlemskontingenten.  
 
Saker det er arbeidet spesielt med                                                                                             
1) Landsmøtet juni 2017                                                                                                                                      
På årsmøtet i LOP Bergen og omland i januar 2017 la styret frem saken "Pensjonistene sin situasjon i 
samfunnet". Saken var delt i to deler: 
  
A: "Pensjonen som krymper" og B: "Meiningar og mytar om pensjonistane".  
 
Årsmøtet vedtok å oversende saken til LOP sentralt - som sak til landsmøtet 2017.  Delegasjonen fra 
Bergen og omegn la ned et stort arbeid i denne saken både før - og ikke minst under landsmøtet. Da 
leder Aud Toppe Christensen presenterte saken på landsmøtet, var dette til stor begeistring for 
landsmøtedeltakerne. I samarbeid med leder i pensjonsutvalget ble det utarbeidet et nytt og noe mer 
omfattende forslag til vedtak. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt: 
  
A): "Prinsipielt er LOP for forhandlingsrett. Dersom dette for tiden ikke er formålstjenlig, må i det 
minste LOP arbeide for at alderspensjonistene får ta del i den samme realinntektsøkningen som 
lønnstakerne.                       
Det er avgjørende for LOP at en sikrer god ivaretakelse av reguleringen av de offentlige pensjonene. 
LOP må til enhver tid vurdere hvilke ordninger som tjener de offentlige  pensjonistene best. 
Drøftingene om regulering av alderspensjonene bør være reelle. 
 
Alderspensjonene må reguleres lik lønnsveksten for de yrkesaktive. Det er uakseptabelt med nedgang i 
kjøpekraft - dersom dette ikke gjelder for lønnstakere generelt. 
 
Underreguleringen på 0,75 prosent på løpende pensjoner må bort. Kravet er at pensjonsreformen 
endres på dette punkt. 
Dagens regulering av opptjening av alderspensjon og løpende uføretrygd lik lønnsveksten må 
opprettholdes. 
 
Trygdeoppgjørene må bli reelt behandlet i Stortinget i etterkant av oppgjørene. Ymseposten på 
statsbudsjettet må igjen brukes framfor at penger blir satt av på Arbeidsdepartementets budsjett. 
 
B): Landsmøtet ber sentralstyret intensivera innsatsen for å skaffa pensjonistane eit faktabasert 
omdømme, mellom anna ved å gje tilsvar til styremakter og media på misvisande omtale og mytar om 
pensjonistane."  



3 
 

3) Medlemsmøter                                                                                                                                  
Medlemsmøtene i vårhalvåret 2017 ble holdt på Grand på Ole Bulls plass. På grunn av oppussing av 
Grand sine lokaler, har møtene i høsthalvåret vært holdt på: Grand Terminus (septembermøtet) og 
etter dette på Scandic Byparken.  Medlemsmøtene inneholder vanligvis et foredrag/kåseri, en 
orientering fra leder om organisasjonsmessige saker, informasjon fra leder i turkomiteen og en god 
lunsj. Det har også vært kulturelle innslag på møtene.    
                                                                                                    
Tirsdag 26. januar: Årsmøte m/foredrag.                                                                                               
På årsmøtene ønsker LOP Bergen og omland å ha et spesielt fokus på organisasjonen og på aktuelle 
saker. Til årsmøtet 31.01.17 var både leder i LOP, Torild Ofstad, og leder i pensjonsutvalget, Hans 
Erik Pettersen, invitert. Torild Ofstad holdt en god orientering om status i organisasjonen. Hun 
fokuserte en del på at medlemsfrafallet i LOP er kritisk. Det arbeides for å få andre organisasjoner 
tilknyttet LOP, særlig bør Utdanningsforbundet sine pensjonistmedlemmer være aktuelle.                              
Deretter ga Hans Erik Pettersen en grundig orientering om pensjon, pensjonsoppgjør og status vedr 
pensjonsreformen.                                                                                                                                               
Etter lunsj ble det avviklet årsmøte med vanlige årsmøtesaker og valg, det vises her til egen protokoll. 
Styret la frem frem saken "Pensjonistene sin situasjon i samfunnet"  i to deler:  
A: "Pensjonen som krymper" og B: "Meiningar og mytar om pensjonistane. Se punktet om landsmøtet. 
Kulturinnslag var ved Bergen Pensjonistorkester. 38 medlemmer var til stede.                                                                                                                                                                                 

Tirsdag 21. februar:                                                                                                                        
Medlemsmøte med foredrag om "Trebyen Bergen, også en eksperimentell arena" v/Petter 
Bergerud, professor ved fakultet for kunst, musikk og design ved UiB                                                                                                                              
Petter Bergerud er utdannet arkitekt og er professor i romdesign og interiørarkitektur -  med rom og 
uteareal som spesialfelt.  De medlemmer som var til stede fikk høre en engasjert Bergerud snakke om - 
og vise bilder fra - forskjellige tverrfaglige prosjekt. Forsamlingen fikk en innføring i formforståelse, 
bruk av materiale, styrke og konstruksjon med det formål å "presse grenser". Her har Bergerud sine 
prosjekter som målsetting å gå nye veier, utfordre eksisterende standarder og eksperimentere med 
muligheter.  
Bergerud snakket også om samfunnsrollens formål - som er å begeistre. Som forsknings- og 
utdanningsinstitusjon skal  kunstneriske utviklingsarbeidet være aktivt til stede på den kulturelle arena. 
Foredraget ga forsamlingen en god del ny og spennende kunnskap.                                                                
Etter en god lunsj - som vanlig kaffe og snitter - var det orientering om organisasjonsnyheter ved 
sentralstyremedlem Johannes Bolstad. Til slutt - vakkert fiolinspill ved Marie Toppe.                                         
Styret mottok svært positive tilbakemeldinger etter møtet.  

Tirsdag 21. mars:                                                                                                                                    
Medlemsmøte med foredrag om "Oljelandet Norge i solnedgang" v/Jakob Bleie, pensjonist, 
tidligere direktør i Statoil                                                                                                                             
Dette var et fellesmøte med Utdanningsforbundets pensjonister, der LOP Bergen hadde ansvaret og 
ledelsen av møtet. Jakob Bleie holdt et godt og engasjerende foredrag om den noe mørke fremtiden for 
Norges oljeeventyr.  Etter en god lunsj spilte Sigmund Skjeldrum Toppe noen stykker på piano til stor 
begeistring i forsamlingen. Tilbakemeldingene var entydig positive, både når det gjelder 
foredragsholder og det kunstneriske innslaget. Lokalet ble i minste laget, da det møtte mellom 60 og 
70 medlemmer fra de to organisasjonene.       

 Tirsdag 09. mai:                                                                                                                       
Medlemsmøte på Akvariet i Bergen, med orientering om akvariet, omvisning - og god bevertning: 
Akvariets fiskesuppe.                                                                                                                                     
Dette møtet var et forsøk fra styret på å gjøre noe nytt, flytte medlemsmøtet til andre, interessante 
lokaler. Det ble sendt ut grundig informasjon om møtetidspunkt - og hvordan komme seg til akvariet.                
Møtet startet ved at direktør Geir Olav Melingen holdt et interessant foredrag om akvariets historie.  
Akvariet ble i sin tid finansiert ved en innsamlingsaksjon i Bergen, og det ble bygget sammen med 
Havforskningsinstituttet. Det ble tegnet av Hans Chr. Gaserud og Helge Simers og ble åpnet 27. 
august 1960. Dette var da Nord-Europas største og mest moderne akvarium.  Akvariet har mer enn 300 
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arter og over 60 store akvarium. I 2016 ble det åpnet et havakvarium som kan sees fra utsiden og 
innsiden. Direktøren fortalte om plassmangel - og dermed også om spennende fremtidsplaner....                                                                                                   
Deretter var det servering av lunsj - akvariets nydelige fiskesuppe - i brasseriet Biologen.                                       
Det var god stemning, og styret fikk meget gode tilbakemeldinger på møtet. Det møtte 28 medlemmer.  

Tirsdag 12. september:                                                                                                                         
Medlemsmøte med foredrag om: Barnearbeid i Bergen" v/Egil Ertresvåg, tidl. førsteamanuensis 
ved HiB.                                                                                                                                                               
På grunn av sykkelVM, var dette møtet flyttet frem en uke, fra 19. til 12. september. Møtet var på 
Grand Terminus, og var i samarbeid med Utdanningsforbundet, som også hadde ansvaret og ledelsen 
av møtet. Foredraget var ved Egil Ertresvåg: "Kondisjon. Barnearbeid i Bergen 1890 - 1950". Det var 
nok en overraskelse for mange at han faktisk snakket om barnearbeid i Bergen, om løpergutter, bud, 
avisbud og tjenestejenter - slikt som mange har sett på som helt vanlig i en oppvekst.   

Aud Toppe Christensen  refererte fra LOP sitt Landsmøte, og gikk gjennom saken om "pensjonisters 
situasjon i samfunnet". Presentasjonen av LOP Bergen og omland sitt arbeid i forbindelse med LM 
vakte stor begeistring i forsamlingen. Det ble også orientert om bytte til nytt midlertidig lokale for 
møtene i LOP. Det var ca 60 personer til stede fra begge organisajonene.   

Tirsdag 14. november:                                                                                                                       
Medlemsmøte med foredrag:   "Kva er det gode liv for ein pensjonist?" v/Elin Hordvik, spesialist i 
klinisk psykologi.                                                                                                                                
Dette møtet ble holdt på Scandic Byparken, ettersom det som kjent fortsatt pusses opp på Grand. 
Lokalet var i minste laget, da det møtte over 50 medlemmer. Elin Hordvik holdt et meget godt 
foredrag, hun "traff" forsamlingen godt. Suppen til lunsj kunne vært bedre, dette ble noe kompensert 
av et rikholdig kakebuffet til kaffen - og hyggelig betjening. . Bergen seniorkor underholdt med en 
halvtimes konsert.  Alt i alt, et vellykket møte med god stemning.                                                                                                                                

Tirsdag 12. desember:                                                                                                                                                 
Medlemsmøte med foredrag: "Julen i kunsten" v/Gunnar Danbolt, professor em i kunsthistorie                                                                                                                            
Også dette møtet var på Scandic Byparken. Gunnar Danbolt holdt et spennende og lærerikt foredrag 
om Julen i kunsten - fra hvordan de første fremstillinger av Jesu fødsel ble presentert - så gjennom 
tiden - og frem til i dag. Særlig var det interessant å høre om den betydelige forskjellen det er mellom 
kunsten i de ortodokse kirker i øst, der Jesu fødsel fortsatt presenteres slik det alltid har vært gjort - og 
beskrivelsen av den betydelige utvikling det har vært i fremstillingen av Jesu fødsel i kunsten i vest.                                              
Lokalet var pent julepyntet, og med rundstykker, en rikholdig kakebuffet og sang av julens sanger, ble 
også dette et vellykket møte med god julestemning. Det var ca. 50 personer til stede. 

Samarbeidspartnere                                                                                                                               
LOP Bergen og omland har hatt flere samarbeidspartnere  i 2017. Det var godt samarbeid med Grand 
selskapslokaler i vårhalvåret. Styret har imidlertid ikke vært holdt tilfredsstillende orientert om 
tidsplan for den oppussingen som foregår. Det er godt samarbeid med Bergen kommune om Nordnes 
bydelshus - der styremøtene holdes. Samarbeidet med Scandic Byparken om høstens to siste 
medlemsmøter fungerte også godt. Samarbeidet med Utdanningsforbundet sitt pensjonistråd er bra, og 
det utvikles stadig videre.  

Økonomi, gaver og tilskudd                                                                                                       
På grunn av synkende medlemstall må økonomien til LOP Bergen og omland ansees å være noe 
mindre tilfredsstillende enn tidligere. Når regnskapet for 2017 går i balanse, er dette på grunn av meget 
nøktern pengebruk og streng økonomistyring. Lokallagskontingenten har vært uendret i 2017.                                                                                                                                                                        
LOP har mottatt følgende tilskudd: kr. 17.ooo,- fra Bergen kommune og en mindre grasrotandel       
fra Norsk tipping.                                                                                                                                                                                

Styrets betraktninger og veien videre                                                                                                
Som det fremgår av årsmeldingen for 2017 har det vært et meget aktivt år. Det har vært lagt ned et 
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stort arbeid i medlemsmøtene - og det ble arbeidet mye med LOP sitt landsmøte i juni - både med 
utarbeidelsen av saken i forkant av møtet - og ikke minst i løpet av møtet. Arbeidet med saken fra LOP 
Bergen og omland - med fokus på pensjonistenes situasjon i samfunnet var solid, og saken la et 
grunnlag for organisasjonens videre arbeid.  

Styret vil i 2018 fortsette å prioritere arbeidet med gode medlemsmøter, med kjente og aktuelle 
foredragsholdere. Møtene i 2018 vil bli holdt på Grand Hotel Terminus. Arbeidet med pensjonistenes 
situasjon, særlig utviklingen av våre pensjoner, vil fortsatt stå i fokus. Det er et mål å påvirke LOP til 
stadig å drive et mer markert påvirkningsarbeid overfor lokale og sentrale styresmakter .  

Det er og en målsetting å utvikle samarbeidet med Utdanningsforbundets pensjonistgruppe i Bergen 
og Hordaland videre.   

Styret vil få rette en stor takk til representantene i eldrerådene for godt arbeid, og til Willy Gustafson 
som har revidert regnskapet. Takk også til valgkomiteen v/leder Gunda Sparre. Takk til turkomiteen 
v/leder Willy Jan Lønne for godt arbeid - med kjekke turer som resultat.  

Til slutt vil styret takke organisasjonens aktive medlemmer for engasjement og velvilje når det gjelder 
LOP Bergen og omland i 2017.       
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