LOP Bergen og

omland

Protokoll fra årsmøte tirsdag 25.januar

ZOLG

kl. 12.30 - 13.45 på hotell Norge.
Antall frammøtte: 25
Sak

1a):

Åpning og godkjenning av innkallingen.
Leder Johannes Bolstad åpnet møtet og orienterte om kunngjøring

og distribusjon av dokumenter til møtet.

Vedtak:
Sak

1b):

lnnkallingen ble godkient.
Valg av møteleder for årsmøtet:
Som møteleder ble enstemmig valgt Karin-Marie Flo. Hun overtok

deretter ledelsen av årsmøtet.
Sak

lc)

Valg av Ovrige funksjonerer

til årsmøtet.

Disse ble enstemmig valgt:

Referenter: Gunda Falao Sparre og Kirsten Utaaker.
Tellekorps: Turid Falch og Grete Torvanger.
Protokol
Sak

2:

I

u

nderskrivere : Øystein

Fa

lch og Ma rit Steffensen.

Årsmelding for 2015.
Styrets sekretær Aud Sunde Reiso la fram årsmeldingen ved å lese
høyt for årsmøtet pkt. 1 - 4,6 - 14, samt s. 3, pkt 5, brev av
28.04.2OL5 vedr. "Pensjonistane og lønsoppgjeret 2015'.

K.-M. Flo spurte om noen hadde noen merknader til årsmeldingen.
Leder Johannes Bolstad informerte om at Kirsten Utaaker har

takket nei til å fortsett i en ny fireårsperiode i Bergen Eldreråd.
Videre opplyste lederen om at årsmeldingen fra Turkomiteen var

1

vedlagt styrets årsmelding kun som orientering for årsmøtet, og
ikke skulle behandles av årsmØtet, fordi rurkomiteen er oppnevnt
av styret og rapporterer direkte til det.

Vedtak:

Årsmeldingen for 2015 ble enstemmig godkjent.

Sak 3:

Revidert regnskap for kalenderåret 20ts
Kasserer Ragnhild Toft gikk detaljert gjennom regnskapet og
balansen. Regnskapet for 2ot5 ble gjort opp med et overskudd på
kr. 42 825,78. Møteleder leste deretter opp revisors beretning.

lngen ønsket ordet til regnskapet.

Vedtak:

tOP Bergen og omland sitt regnskap for 2O1S ble godkjent
enstemmig.

Sak 4:

Saker sendt inn av medlemmer innen 1. desember 2014.

lngen slike saker var sendt inn.
Sak 5:

Saker som styret 6nsket å ta opp.
Resolusjon vedrørende de kommunale hjemmetjenestene i
Bergen kommune. Jorunn Solberg la fram resolusjonen.

Møteleder ba om kommentarer.

willy Gustafson informerte fra eldrerådsmøtet i desember hvor
den nye helsebyråden orienterte om innhotdet i ptanen for
hjemmetjenestene. Han understreket at det var viktig å sende
resolusjonen. Anne-Karin Davidsen mente ordlyden i resolusjonen
kunne ha vært enda sterkere, fordi i et TV-innslag nylig ble det
uttalt fra Helsedirektoratet at iframtiden må pårørende regne
med at de må ta mer ansvar for omsorgen til eldre
hjelpetrengende familiemedlemmer. Hun hadde derimot ikke noe
forslag til endring i resolusjonsteksten. Kirsten Utaaker ba om at
det ble sendt kopi av resolusjonsteksten også til

2

Pensjonistforbundet i Berge og Hordaland, i tillegg til de som var
nevnt i resolusjonsdokumentet som mottakere av kopi.

Vedtak:

Enstemmig godkjent at resolusionen sendes slik den er utformet,
og at det sendes kopi

til Pensjonistforbundet i Bergen og

Hordaland.
Sak

6:

Lokallagskontingenten for 2015.
Forslag fra styre: Lokallagskontingenten

for

2OLG

blir den samme

som for 2OL5, dvs. kr. 150,00. lngen kommentarer.

Vedtak:
Sak

7:

Enstemmig vedtatt.

Budsjett for styreperioden 01.01.2016 -3.1-.7-2.20t6.
Møteleder ga ordet til kasserer Ragnhild Toft, som la fram
rammebudsjett for 20L6. Anne Karin Davidsen stilte spØrsmål om
hvordan kostnadene til møtelokaler ville bli i 2015 ettersom Hotel
Norge skal pusses opp, og hvor har en da tenkt å holde møtene.
Kasserer opplyste om at kontrakten med Hotel Norge står ved lag

til i august.2OL6, og at styret arbeider med å finne nye
mØtelokaler. Det var ingen forslag om endring av budsjettet.
Budsjettet for 2016 ble enstemmig godkjent.
Sak

8a:

Valg
Leder for valgkomiteen, Gunda Falao Sparre, la fram forslaget fra

valgkomiteen. Hun orienterte også om hvilke hensyn valgkomiteen
hadde Ønsket å ivareta i sitt forslag.Møteleder spurte om der var
andre forslag. Det var det ikke.
Møteleder gikk til votering over forslaget fra valgkomiteen.
Leder: Johannes Bolstad, gjenvalg og ble valgt for ett år.

Enstemmig valgt.

3

To styremedlemmer, ikke på valg:

Willy Jan lØnne og Ragnhild Toft

To styremedlemmer, på valg:

Annelise Olsen er ny og skulle velges for to år.
Aud Toppe Christensen er ny og skulle velges for to år.
Begge valgt enstemmig.

Tre varamedlemmer på valg:

Ole Konrad Ekerhovd, gjenvalg og skulle velges for ett år.
Svein Niaastad, er ny og skulle velges for ett år.

Harald Hermansen, er ny og skulle velges for ett år.

Alle tre enstemmig valgt.
Revisor: Willy Gustafson, gjenvalg og skulle velges for ett år.

Vararevisor: lnger Øvsthus Tpnder,er ny og skulle velges for ett år.
Begge ble enstemmig valgt.
Sak

8b:

Valg av valgkomite

til årcmøtet 2Ot6.

Møteleder ga ordet til leder Johannes Bolstad, som la fram styret
sitt forslag til valgkomite:
Anne-Karin Davidsen (gjenvalg)
Gunda Falao Sparre (gienvalg)
Jorunn Solberg (ny)
Connie Moberg (ny) vararepresentant.

Møteleder spurte om der var andre forslag, men det var det ikke.

4

Møteleder ba om godkjenning av styret sitt forslag.
Enstemmig godkient.

Møteleder Karin-Marie Flo takket årsmøtedeltakerne og ga så ordet til
gjenvalgt leder, Johannes Bolstad, som takket de utgående styremedlemmene
og overrakte blomster. MØteleder ble også takket med blomster.

Bergen 26. januar 2OL6
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