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Medlemstallet
LOP Bergen og omland hadde 317 medlemmer pr. 31 12 20. Dette er en liten nedgang fra forrige
ärsmote, og det skyldes i hovedsak "naturlig" avgang, men medlemstallet skulle gjerne vaert hoyere,
og det jobbes pä flere omräder for à fà rekruttert nye medlemmer.

Nettsted
Pà nettstedet www.lop.no presenteres mye informasjon om organisasjonen. Nettsiden blir oppdatert
jevnlig, og her presenteres all ny informasjon. Her er ogsä arkiv. Medlemmene kan finne värt
lokallag under "Finn ditt lokallag" LOP har ogs konto pä facebook.

Styrets virksomhet
Grunnet Coronapandemien som brot ut her hjemme i mars, har styret i LOP Bergen og omland bare
hart 6 ordinare styremoter i perioden. Styret har behandlet 53 innmeldte saker, meldinger og
orienteringssaker. Mye arbeid er lagt ned iä forberede og giennomfore medlemsmotene.

Sentral innkreving av medlemskontingenten
Ogsä i 2020 har vi benyttet Visma sine tjenester til en pris av ca. 9.800,- kroner, alt ink.ludert.
Visma har endret navn og heter nä Azets.

Saker det er arbeidet spesielt med.
Resolusjonen som ble vedtatt pä ärsmmet ble folgt opp med oversendelse til LOP sentralt,
statsministerens kontor, de politiske partiene pä stortinget, KS, helsedirektoratet og Bergen
kommune. Sentralstyret behandlet sakene, og noe av dette ble referert i medlemsbladet värt.
Vi fikk ogsä respons fra de andre adressatene, og tema om kvalitetsreformen for eldre vil ogsä bli
fulgt opp pä landsmotet i 2020, (utsatt til januar 2021).
Ellers er underreguleringen av pensjonene et stadig aktuelt tema, og dette er holdt "varmt". Fiere av
styrets medlemmer har skrevet innlegg om dette i sine respektive lokalaviser for ä gj0re kjent at
LOP jobber med saken.
Deter ogsä en pâgäende debatt der LOP har klare krav i forhold til medlemsmassen.
Kort sammenfattet handler det om at vi stotter at minstepensjonistene blir loftet, og at dette mà skje
gjennom okte bevilgninger og ikke gjennom samordning eller "harmonisering".
Medlemmer i styret i LOP Bergen og omland har kontakt med sentralt plasserte politikere, og det
blir arbeidet aktivt for at LOP sine meninger skai bli h0rt og fà gjennomslag.

Det er ogsä utarbeidet 2 uttalelser; 1) Ang. offentlege arbeidsplasser i distrikta og 2)
Eldrereform utan finansiering som blir sendt som resolusjoner til Landsmotet i LOP i januar 2021.

Medlemsmoter
Ogsà i 2020, har medlemsmotene vaert avholdt pä Grand Hotel Terminus og pä Hotel Zander K med
unntak av motet l O. mars som ble avholdt pä Det Vestnorske Teateret i Logen.
I 2020 ble det, grunnet Coronasituasjonen kun avholdt ärsmote i januar samt 3 ordinare
medlemsmoter inklusiv et i regi av Utd.forb.
Medlemsm.0tene inneholder vanligvis et foredrag/käseri, en orientering fra lederen, orientering fra
turkomiteen og lunsj.



Tirsdag, 28. januar 2020/ärsmote
Medlemsmote ble avholdt pä Terminus, og hadde forbundslederen, Torild Ofstad som
foredragsholder. Hun orienterte om arbeidet i LOP generelt, aktivitetene og de store sakene.

Deretter ble ärsmotet for 2020 avholdt.

Tirsdag, 1O. mars 2020.
Denne dagen ble medlemsmotet avholdt pä Det Vestnorske Teater i Logen. Her ble det foredrag av
teatersjef Sol run Toft Iversen.
Det var et flott mote, godt innhold og god lokalitet der teatersjefen redegjorde for teaterets
virksornhet. Etter foredraget var det omvisning i teateret og deretter lunsj, og de fremmotte ga
uttrykk for at det hadde vert et kjekt mote. LOP medlemrnene fikk gode tilbud om billetter til to
forestillinger, men dessverre ble disse avlyst pga nedstenging av samfunnet.

Tirsdag, 3. september2020..
Motet ble holdt pa pä Zander K og ca. 30 var mott frem. Temaet var Torborg Nedraas som
dramatiker. Kari Gaarder Losnedal holdt et fint foredrag og tilbakemelding fra de fremmotte, var
positiv,

Tirsdag, 20. oktober 2020.
Dette motet ble arrangert av Utdanningforbundet. Grunnet Coronapandemien var der bare plass til
50 stk. i salen og der var 12 fremmotte fra oss. Temaet var demens, og overskriften var «Det er
alltid en trad en plass». Temaet ble godt mottatt hos de tilstedevarende.

Tirsdag, 8. desember 2020.

Grunnet covid-19 og situasjonen rundt dette, mätte ogsà dette medlemsmote avlyses.

Samarbeidspartnere
LOP har fiere sarnarbeidspartnere som Grand Hotel Terminus, der servicen har vaert noe variert.
Bergen kommune har velvillig latt oss holde styremotene i Nordnes bydelshus.
LOP har ogsá i 2020 samarbeidet med utdanningsforbundet sitt pensjonisträd, og det har vert
arrangert ett felles medlemsmote med foredrag. (Det andre fellesmotet mätte avlyses pga
pandemien). Det er ogsá avtalt to nye fellesmoter i 2021.

Okonomi, gaver og tilskudd
0konomien til LOP Bergen og omland er fremdeles anstrengt, og det skyldes i hovedsak at
medlemstallet ogsä i 2020 har sunket noe, samtidig som utgiftene i forbindelse med
medlemsmotene er hoyere enn egenbetalingene. Styret er likevel av den oppfatning at egenandelen
til medlemsmotene ikke bor heves. Lokallagskontingenten ble pä ärsmotet hevet til kr. 170.- slik at
samlet kontingent er kr. 400.-.
LOP har mottatt kr. 20.000,- i tilskudd fra Bergen kommune, samt en mindre grasrotandel fra Norsk
tipping.
Medlemsverving er en viktig del av en losning pà dette, og styret jobber med en offensiv pà dette
omrädet, spesielt for à fà flere sentralt betalende medlemmer til ogsá ä melde seg inn i lokallaget.
Deter ogsa viktig at vi far gjort LOP kjent blant offentlig ansatte og pensjonister som har jobbet i
offentlig sektor.

Styrets betraktninger og veien videre



2020 har vaert et spesielt är hvor Coronapandemien har fort til avlyste moter. Men styret jobber hele
tiden med â firme dyktige foredragsholdere og interessante temaer. Gode medlemsmmer blir ogsâ i
2021 viktig. Ogsâ i 2021 vil motene stort sett bli holdt pâ Grand Hotel Terminus og Zander K.
Lokallaget vil ogsâ i 2021 gi innspill til LOP sentralt og ove press pà sentrale, regionale og lokale
myndigheter om kjernesakene som vi jobber med (f.eks. trygdeoppgjoret, kvalitetsreformen for
eldre, situasjonen for eldre i Bergen og omland, offentlige arb.plasser i distriktene, og deltakelse i
den offentlige debatten.... ).
Samarbeidet med pensjonistgruppen i Utd.forbundet vil ogsâ i 2021 holde frem.

Styret vil fà rette en takk til representantene i eldrerâdene for godt arbeid og til Ragnhild Victoria
Toft som har revidert regnskapet. Takk til valgkomiteen v/Annelise Olsen og turkomiteen v/ leder
Willy Jan Lonne for godt arbeid.
En stor takk ogsâ til LOP's aktive medlemmer for engasjement, interesse og velvilje for
organisasjonen i 2020.
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