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LOP Bergen og omland Årsmøtet 27.01.2015 
 

Årsmøtesak 2  
 
ÅRSMELDING 28.01.2014 – 27.01.2015  

for  

LOP, Bergen og omland  
 
1. Styret:  

 
Leder: Gunda Falao Sparre  
Styremedlemmer: 
Jorunn Solberg  nestleder  
Ragnhild Toft  kasserer  
Aud Sunde Reiso  sekretær  
AnneKarin Davidsen  
Willy Jan Lønne  
Annelise Olsen  
 
Varamedlemmer:  
Svein Njaastad  
Connie Moberg 
Ole Konrad Ekerhovd  
 
2. Revisor  
Revisor: Willy Gustafson  
Vararevisor: Bjørg Rasmussen  
 
3. Komiteer:  
Valgkomite:  
Johannes Bolstad  
AnneKarin Lepsøy  
Øystein Falch 
Ivar Schjetne  vara  
 
Turkomite: 
Leder: Willy Jan Lønne 
Medlemmer: Tor Hovland, Marit Steffensen, Jorunn Solberg  
 
4. Medlemmer:  
Medlemstallet pr. 31.12.2013: 605.  
Medlemstallet pr. 31.12.2014: 518 
 
5. Medlemsmøter Det har vært gjennomført 9 medlemsmøter i 2014.  
 
Januar. 28.01.2014. Årsmøte. Hotel Norge  
35 deltakere. 
Lederen, Gunda Falao Sparre, ønsket velkommen. 
Leder for LOP sentralt, Kjell Helland, var til stede og fikk ordet. 
Årsmøtet ble deretter ledet av KarinMarie Flo. Årsmeldingen for 2013 ble lest opp og 
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godkjent. Regnskap for 2013 og budsjett for 2014 ble godkjent. 
 
Kulturinnslaget var konsert ved Bergen Pensjonistorkester.  
 
Februar. 25.02.2014. Medlemsmøte. Hotel Norge  
35 deltakere. 
Lederen Gunda Falao Sparre, ønsket velkommen. 
Mikal Heldal holdt foredrag over emnet «Mangt i havet – du bader aldri alene».  
 
Jon Solsvik fortalte fra Eldrerådet i Askøy. 
 
Kulturinnslaget var ved to elever fra Griegakademiet. De spilte hardingfele og nykkelharpe.  
 
Mars. 18.03.2014. Medlemsmøte. Hotel Norge.  
41 deltakere. 
Nestleder Jorunn Solberg ønsket velkommen. 
Geolog Øystein Jansen holdt foredrag med tittel «En formiddag på Nygårdshøyden med 
stein og stil».  
 
Kirsten Utaaker, nestleder i Bergen Eldreråd, fortalte om arbeidet i Eldrerådet i Bergen. 
 Leder i Turkomitèen, Willy Jan Lønne, informerte fra Turkomitèen.  
 
Kulturinnslag:To elever fra musikklinjen på Langhaugen skole, underholdt med musikk på 
piano og fiolin.  
 
April 29.04.2014. Medlemsmøte. Hotel Norge  
40 deltakere.  
Lederen, Gunda Falao Sparre, ønsket velkommen og introduserte foredragsholderen, Egil 
Ertresvåg, leder Bergen historiske forening. Han holdt foredrag om «Bergen og bergenserne 
i 1814»  
Styremedlem AnneKarin Davidsen fortalte fra Fylkeseldrerådet i Hordaland. 
 
Svein Njaastad informerte fra Turkomiteen.  
 
Kulturinnslag: Gamlemusikken fra Nordnæs Bataljon.  
 
August. 26.08.2014. Medlemsmøte. Hotel Norge  
37 deltakere 
Lederen, Gunda Falao Sparre, ønsket velkommen og informerte om diverse saker.  
Foredragsholderen, Anne Lise Fougstad fra Helse Bergen, presenterte sitt foredrag over 
emnet  
«Samhandlingsreformen – Hva er situasjonen nå?»  
 
Nestleder Jorunn Solberg fortalte fra Landsmøtet i LOP 13.15. juni d.å. 
 
Leder i Turkomitèen, Willy Jan Lønne, informerte om arbeidet med turene og hvilke turer 
som var aktuelle. 
Kulturinnslag: Johanne Mjøs spilte slåtter på hardingfele og vanlig flatfele.  
 
September 23.09.2014. Medlemsmøte. Hotel Norge  
35 deltakere 
Lederen, Gunda Falao Sparre, ønsket velkommen. Hun introduserte foredragsholderen, 
teatersjef Agnete Haaland. Tittelen på foredraget var »Poesi og program».  
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Lederen i Turkomiteen, Willy Jan Lønne, informerte om turene i 2014 og 2015.  
 
Johannes Bolstad informerte fra Sentralstyret i LOP. Kr. 10.000, skal utdeles LOP, Bergen og 
omland fra Sentralstyret.  
 
Lederen opplyste at det kunstneriske innslaget ved Johanne Mjøs fra Griegakademiet 
dessverre måtte gå ut da Johanne Mjøs var forhindret fra å underholde på grunn av sykdom  
 
Oktober 21.10.2014. Medlemsmøte Hotel Norge  
41 deltakere 
 
Nestleder Jorunn Solberg ønsket velkommen. 
 
Magnar Brekke, professor i engelsk på Handelshøyskolen, holdt foredrag over emnet 
«Osbanen».  
 
Kulturinnslaget var ved Emily Adjej, sang, og Theresa Nguyen, piano. 
 
Willy Jan Lønne, leder av Turkomiteen, orienterte om turene som skal gå i 2015.  
 
November 18.11.2014. Medlemsmøte Hotel Norge  
45 deltakere. 
Lederen, Gunda Falao Sparre, ønsket velkommen. Hun introduserte foredragsholderen, 
Sverre Bagge, professor emeritus i historie UIB. Foredraget hans hadde tittel «Kongemord. 
Hvorfor tok det slutt? En innfallsvinkel til europeisk statsutvikling.» 
 
Lederen i Turkomiteen, Willy Johan Lønne, informerte om turprogrammet i 2015. 
 
Lederen, Gunda Falao Sparre informerte om diverse saker, deriblant om julemøtet og 
inngangsbilletten. 
 
Kulturinnslaget var ved Bergen seniorkor.  
 
Desember 9.12.2014. Medlemsmøte Hotel Norge  
66 deltakere  
Lederen, Gunda Falao Sparre, ønsket velkommen. Hun introduserte foredragsholderen, 
Jimmy Øvredal, som fortalte om »Barndommens jul og andre røverhistorier.»  
 
Johannes Bolstad fortalte om arbeidet i Sentralstyret i Oslo. 
 
Willy Jan Lønne, leder i Turkomiteen, informerte om turene som skal gå i 2015.  
 
Kulturinnslag: En sang julesanger.  
 
6. Styremøter/saker  
Det er i løpet av 2014 holdt 14 styremøter. – Styremøtene har vekselvis vært holdt på 
Bjørgvin Videregående Skole og Nordnes Bydelshus. Varamedlemmene skal møte på alle 
styremøtene. Arbeidet er fordelt slik: Ett styremedlem er nestleder og har bl.a. ansvaret for 
verving. Ett styremedlem er kasserer, og ett styremedlem er sekretær. To styremedlemmer har 
ansvar for å finne og kontakte folk til kulturinnslagene. Ett av styremedlemmene har ansvaret 
for kontakt med Hotel Norge. Ett av varamedlemmene tar seg av påmeldinger til møtene. To 
av varamedlemmene tar imot inngangsbilletter til medlemsmøtene. En vesentlig del av styrets 
arbeid har vært å få tak i foredragsholdere og å skaffe kulturinnslag til medlemsmøtene.  
Lederen sender brev med møteprogram til alle foredragsholdere.  
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Styret har i 2014 behandlet 140 saker og 50 meldinger og orienteringer.  
 
Saker  
I.  
Styremedlem AnneKarin Davidsen har den 10.12.2013 forhandlet fram avtale med Hotel 
Norge om lokaler for LOP Bergen og omland for tidsrommet 25.02.2014  27.01.2015.  
 
II.  
Styret sluttet seg 17.02.2014 til styreleders forslag å ha Eldrerådene som informasjonstema på 
medlemsmøtene våren 2014.  
Jon Solsvik – leder for Eldrerådet i Askøy – informerte om arbeidet i Eldrerådet i Askøy på 
medlemsmøtet i februar. 
Kirsten Utaaker – nestleder i Eldrerådet i Bergen – informerte fra arbeidet i Eldrerådet i 
Bergen på medlemsmøtet i mars.  
AnneKarin Davidsen – rådsmedlem i Fylkeseldrerådet i Hordaland – fortalte fra arbeidet i 
Fylkeseldrerådet i Hordaland på medlemsmøtet i april.  
 
III.  
Når det gjelder økonomien gjorde styret i LOP Bergen og Omland 17.02.2014 slike vedtak:  
 
«Vedtak 1. Det var enighet om å søke Bergen kommune om kr. 20.000,. Leder får fullmakt 
til å sende inn «Søknad om tilskudd til byomfattende eldreformål. Søknadsfrist 15.03.2014.»  
 
Vedtak 2. AnneKarin Davidsen finner ut hvor man kan søke om tilskudd innenfor fylket og 
når søknadsfristen er i fylket.  Jorunn Solberg og AnneKarin Davidsen samarbeider.»  
 
Nestleder Jorunn Solberg har utformet og sendt til Hordaland Fylkeskommune søknad om 
tilskudd på kr. 25.000, til LOP Bergen og omland.  
 
IV 
Styret har utarbeidet reglement for turledere i Turkomitèen. Reglementet ble vedtatt under 
forutsetning at deltakerne har et eget ansvar for å melde fra dersom de ønsker å avvike fra 
dagsprogrammet.  
 
V 
13. – 15. juni 2014 arrangerte LOP Bergen og omland Landsmøte i Bergen. Den Tekniske 
Hovedkomitèen for Landsmøtet 2014 var sammensatt slik:  
Gunda Falao Sparre, Jorunn Solberg, Johannes Bolstad, Willy Jan Lønne. Jorunn Solberg ble 
valgt til leder for komitèen.  
 
Landsmøtet ble holdt på Clarion Hotel, Flesland. På møtet framla LOP Bergen og omland to 
resolusjoner vedr. «Tannhelse» og «Språkproblemer». De to resolusjonene siteres:  
 
«RESOLUSJON  
 
SPRÅKPROBLEMER I HELSEVESENET  
I de siste årene er det ansatt mange utenlandske helsearbeidere i Norge. Norskkunnskapene 
deres er ofte lite tilfredsstillende. Det er ikke uproblematisk at en i mange yrker hvor 
kommunikasjon er viktig, kan oppleve at språkbarrierer kan komme i veien for at informasjon 
når frem. Det finnes dessverre eksempler på at helsepersonalets manglende norskkunnskaper 
har fått fatale følger. Å overvinne språkbarrierer i offentlige etater er helt nødvendig for at 
etatene skal fungere godt. Arbeidsgiver skal sørge for at den de ansetter har de rette 
kvalifikasjonene til å kunne utføre arbeidsoppgavene. I dette ligger også en plikt til å påse at 
personalet har tilstrekkelige norskkunnskaper. Personalansvaret på dette området er ofte 
plassert hos avdelingslege eller avdelingssykepleier. Disse har sjelden en god formell 
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utdanning i norsk. Helsedirektoratet har gitt ut en rettledning om bl.a. krav til språkferdighet 
og kommunikasjonsevne for stillingen. På dette området er rettledningen altfor svak. Kravene 
til språkferdighet og kommunikasjonsevne må revideres. Ferdigheten i norsk hos de ansatte 
må heves. Personer med god formell norskkunnskap må gjennomføre testingen. Kravene må 
gjelde i samtlige fylker, og dette må de kunne samarbeide om.»  
 
«LOP RESOLUSJON OM TANNHELSE – LANDSMØTET 2014 TIL REGJERING 
OG STORTING. 
Ingen skam å snu! 
Gjeninnfør stønadsordning til tannkontroll for eldre! Forebygging og vedlikehold er 
bedre enn reparasjon!  
 
Landsforeningen for offentlige pensjonister (LOP) og andre har lenge fremhevet at tennenes 
helse i lov og forskrifter må sees på som annen helse, og at kontroll av tennene hos tannlege 
må likestilles med annen helsekontroll. Dette synspunktet syntes å ha fått gjennomslag hos 
myndighetene ved at regjeringen Stoltenberg, med tilslutning fra Stortinget, i 2013 vedtok at 
personer 75 år og eldre fra 1. juli 2014 skulle få tilskudd 800 kroner annet hvert år til kontroll 
av tennene. LOP så på vedtaket som en anerkjennelse av at jevnlig tannkontroll er et 
forebyggende tiltak og likeverdig med kontroll hos fastlegen, og at økonomi ikke skal være til 
hinder for kontrollbesøk hos tannlegen.  
 
Det føles derfor som et tilbakeslag at regjeringen Solberg har opphevet ordningen. Dette slås 
fast i rundskriv 18/2013 av 16. desember 2013 fra Helse og Omsorgsdepartementet: «Fra 1. 
januar 2014 oppheves stønadsordningen til tannhelseundersøkelse hos tannlege for personer 
75 år og eldre.»  
 
Man har begrunnet dette med at det isteden er bevilget 30 mill. kroner til stønad for implantat 
ved manglende tenner i underkjeven, og der det ikke kan brukes gebiss. Tannløshet kan 
skyldes tannsykdommen periodontitt som 75 % av befolkningen vil få i lettere eller 
alvorligere grad. Den er vanskelig å oppdage selv, og kan – dersom den får utvikle seg – føre 
til at tenner løsner eller faller helt ut. Derfor er tidlig diagnose viktig for å forebygge. Altså 
at man går til regelmessig tannkontroll hos tannlege.  
 
Stønad til implantat ved tannløshet er rehabiliteringsutgifter. Stønad til regelmessig 
tannkontroll er forebygging og vedlikehold!  
 
Derfor: Styrk det forebyggende tannhelsearbeidet ved å gjeninnføre stønad til jevnlig 
tannkontroll for eldre! Det kan hindre nye tilfeller av alvorlig tannløshet!  
Men fortsett også rehabiliteringen med implantat for dem som har rett på slik stønad!»  
På Landsmøtet ble Johannes Bolstad fra LOP Bergen og omland gjenvalgt som 
sentralstyremedlem.  
 
7. 
Representasjon i ulike råd/utvalg/prosjekt  
I Eldrerådet har LOP Bergen og omland følgende representanter:  
Kirsten Utaaker - nestleder  
Willy Gustafson  - rådsmedlem 
Jorunn Solberg  - varamedlem 
Annelise Olsen - varamedlem  
   
I Fylkeseldrerådet har LOP Bergen og omland følgende representanter:  
Ingri Linde  - rådsmedlem tom januar 2014 
AnneKarin Davidsen  - varamedlem til og med januar 2014, rådsmedlem fra og med februar 
2014 
Svein Njaastad  - varamedlem fom februar 2014 
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8.  
Økonomi  
Økonomien i LOP, Bergen og Omland anses å være bra. 
 

• LOP Bergen og omland har mottatt kr. 3.000, i Grasrotandel fra Norsk Tipping. 
 

• LOP Bergen og omland har søkt Bergen kommune om kr. 20.000,, og har mottatt 
kr. 17.000,. 
 

• LOP Bergen og omland har søkt Hordaland Fylkeskommune om tilskudd, kr. 25.000,. 
En har ikke mottatt svar på søknaden ennå. 
 

• LOP, Bergen og omland, har mottatt et tilskudd på kr. 10.000, fra LOP sentralt som 
kompensasjon for godt utført arbeid i forbindelse med Landsmøtearrangementet i 
Bergen13. – 15. juni 2014.  

 
Konklusjon:  
LOP, Bergen og omland har i 2014 hatt et svært aktivt arbeidsår.  
Komitèen for arrangementet av Landsmøtet i Bergen har gjort et omfattende arbeid for at 
Landsmøtet 13. – 15. juni 2014 skulle bli vellykket, hvilket det også ble. Også været var på 
parti med arrangementet, og de av gjestene som hadde anledning å nyte det, fikk oppleve 
Bergen i strålende sol.  
 
Ellers har det vært arbeidet mye med å skaffe dyktige foredragsholdere og gode kulturinnslag.  
 
Styremedlem AnneKarin Davidsen og nestleder Jorunn Solberg har forhandlet fram ny avtale 
med Hotel Norge.  
Turkomiteen har arbeidet flittig med å få i stand turer for året 2015.  
 
Frammøtet på medlemsmøtene i LOP, Bergen og omland var i 2013 totalt 448.  
Frammøtet på medlemsmøtene i LOP, Bergen og omland i 2014 har vært totalt 375.  
 
Styret takker Turkomiteen v/leder Willy Jan Lønne for de hyggelige turene komiteen har 
arrangert i 2014.  
Styret takker Willy Gustafson som har vært revisor for LOP, Bergen og Omland.  
Styret sender sin takk til Bjørgvin Videregående Skole og Nordnes Bydelshus når det gjelder 
styremøterom og annen praktisk bistand 
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SAK 3: Revidert regnskap 2014 
LOP Bergen og omland Årsmøtet 27.01.2015 
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LOP Bergen og omland Årsmøtet 27.01.2015 
 
SAK 3: Balanse 2014 
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LOP Bergen og omland Årsmøtet 27.01.2015 
 
SAK 3: Revisjonsberetning  2014 
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    Årsmøte  27. januar 2015 
           
    Sak 5: Saker fra styret 
 
SAK 5 A Vedtektsendring lokallaget, § 5:  Styret, antall 
styremedlemmer 
 
§ 5 med gjeldende ordlyd § 5 med foreslått endret ordlyd 
 

§  5.  STYRET 
Styret er lokallagets øverste myndighet 
mellom hvert årsmøte, og skal ha 
representanter fra begge kjønn. Styret består 
av leder og seks styremedlemmer. Leder 
velges hvert år og styremedlemmer velges for 
to år. Tre styremedlemmer velges 
det ene året og tre 
styremedlemmer det andre året. 
Styret velger internt nestleder, sekretær og 
kasserer og fordeler øvrige oppgaver mellom 
valgte medlemmer/varamedlemmer.  De tre 
varamedlemmene, hver valgt for ett år, deltar 
i styremøtene………………………. 

                 
                      § 5. STYRET 
Styret er lokallagets øverste myndighet 
mellom hvert årsmøte, og skal ha 
representanter fra begge kjønn. Styret består 
av leder og fire styremedlemmer. Leder 
velges hvert år og styremedlemmer velges 
for to år. To styremedlemmer 
velges det ene året og to 
styremedlemmer det andre året. 
Styret velger internt nestleder, sekretær og 
kasserer og fordeler øvrige oppgaver mellom 
valgte medlemmer/varamedlemmer.  De tre 
varamedlemmene, hver valgt for ett år, deltar 
i styremøtene………………………. 
 

 
Forslag til vedtak:   Antall styremedlemmer i LOP Bergen og omland 
reduseres fra seks til fire fom årsmøtet 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landslaget for offentlige pensjonister 
Bergen og omland lokallag 
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     Landslaget for offentlige pensjonister Bergen og omland lokallag 
    
Årsmøtesak 5: Saker fra styret 
 
SAK 5B: VEDTEKSTSENDRING LOKALLAGETS § 4: pkt 6 ”Årsmøtet skal 
velge:” 
Nåværende ordlyd:         
 Forslag til ny ordlyd pkt 6  ”Årsmøtet skal velge” 
 

§  4.  ÅRSMØTET 
Årsmøtet er lokallagets øverste myndighet og holdes 
hvert år innen utgangen av februar måned. Innkalling 
skal skje med minst tre ukers varsel. Saksliste følger 
innkallingen. 
 
Årsmøtet skal behandle: 
       5.   Saker som styret ønsker å ta opp. 
 
Årsmøtet skal velge: 
       1.   Møteleder for årsmøtet. 
       2.   To referenter. 
       3.   To til tellekorps. 
       4.   To til å skrive under årsmøteprotokollen. 
       5.   Leder for ett år. 

      6. Tre styremedlemmer for to      
år.  
     7.   Tre varamedlemmer til styret for ett år. 
       8.   En revisor med en vararevisor, for ett år. 
       9.   Tre medlemmer og ett varamedlem til 
valgkomite for neste     
             årsmøte,  etter forslag fra styret. 
      10.  Representanter til LOPs landsmøte de år 
landsmøtet kommer  
             sammen, etter forslag fra valgkomiteen 

   
§  4.  ÅRSMØTET 

 
 
 
 
 
Årsmøtet skal velge: 
…. 
….. 
…. 
…. 
6. To styremedlemmer for to år 
 
 

 
Forslag til vedtak: Lokallagsvedtektens § 4, pkt 6 ”Årsmøtet 

skal velge:” endres fra ”Tre styremedlemmer 
for to år” til ”To styremedlemmer for to år” 
fom årsmøtet 2015.  

 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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LOP Bergen og omland  
Årsmøte 27.01.2015 
      
 
 
 
ÅRSMØTESAK 6: LOKALLAGSKONTINGENTEN 
 
Lokallagskontingenten i LOP Bergen og omland var i 2014 kr. 100.  
Sentral kontingent er kr. 200, slik at LOP-kontingenten totalt i 2014 var 
kr. 300.  Den sentrale kontingenten ble stående uendret etter landsmøtet 
sommeren 2014.  Det betyr at det ikke blir endring i den sentrale 
kontingenten før tidligst ved neste landsmøte i 2017. 
 
Lokallagskontingenten for LOP Bergen og omland har ikke vært endret 
på mer enn fem år.  I løpet av de siste fem-seks årene årene har 
medlemstallet blitt redusert med over 300.  Dette har selvsagt hatt 
innvirkning på lagets økonomi.  Lokallagskontingenten burde vært økt i 
fjor (2014), men fordi styret ikke visste hvorvidt det på Landsmøtet  ville 
bli foreslått økning i den sentrale kontingenten, ble lokallagskontingenten 
for LOP Bergen og omland ikke foreslått endret i 2014. 
 
Styret mener at det nå er nødvendig med økning av lokallagskontingenten 
for at lokallaget skal få den økonomiske robustheten det bør ha.  Styret 
foreslår derfor å heve lokallagskontingenten med kr. 50- fra kr. 100- til 
kr. 150.  Total LOP-kontingent blir da kr. 350- når sentral kontingent blir 
regnet med. 
 
Forslag til vedtak 
 
Lokallagskontingenten for LOP Bergen og omland økes til 
kr. 150- fra og med  2015. 
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LOP Bergen og omland Årsmøtet 27.01.2015 
  
SAK 7:  Budsjett 2015 
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LOP Bergen og omland 
Årsmøte  27. januar 2015 
           
Sak 8: VALG 
 
Valgkomitéens innstilling 
 
 
ÅRSMØTET I LOP BERGEN OG OMLAND 27. JANUAR 
2015 INNSTILLING FRÅ VALKOMITEEN  
 
 
 
Leiar – skal veljast for eitt år    Johannes Bolstad  ny 
 
2 Styremedlemmer – skal veljast    
for 2 år      Willy Jan Lønne  attval 
      Ragnhild Victoria Toft    
 
      
 
2 Styremedlemmer som ikkje er  
på val       Jorunn Solberg 
      Aud Sunde Reiso  
 
 
Varamedlemmer – skal veljast for  
eitt år  1. Annelise Olsen  ny 

2. Connie Moberg  attval 
3. Ole Konrad Ekerhovd  attval 

 
 
 
Revisor – skal veljast  
For eitt år     Willy Gustafson   attval  
 
Vararevisor – skal veljast  
for eitt år      Bjørg Rasmussen   attval 
    
 
 
 
 
Bergen 14. desember 2014  
 
 
Anne Karin Lepsøy   Øystein Falch   ( Johannes Bolstad)*  
 

 
 
*Etter møtet i valkomiteen den 9.desember seier Johannes Bolstad seg ugild. 
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 LOP Bergen og omland 

Årsmøtet 27.01.2015 

 
SAK 8 B:   Valg:  
 
Styrets forslag til valgkomité for årsmøtet 2016 (jfr vedtektenes § 4 pkt 9) 
 
Medlemmer: 
 
Øystein Falch   Gjenvalg 
 
Gunda Falao Sparre  Ny  
 
Anne-Karin Davidsen  Ny 
 
 
Varamedlem: 
 
Svein Njaastad  Ny 
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LOP Bergen og omland Årsmøtet 27.01.2015 
 
Orienteringer for årsmøtet: (Skal ikke behandles av årsmøtet, jfr vedtektenes 
§5 om styret, avsnitt 5: ”Styret kan oppnevne komiteer.”  
 
VEDLEGG A: Årsmelding 2014 fra Turkomitéen 
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LOP Bergen og omland Årsmøtet 27.01.2015 
 
Orienteringer (Skal ikke behandles av årsmøtet, jfr vedtektenes §5 om styret, 
avsnitt 5: ”Styret kan oppnevne komiteer.”  
 
 
Vedlegg B:  Styrets oppnevning av turkomité for 2015: 
 
 
Willy Jan Lønne leder  Gjenvalg 
 
Jorunn Solberg   Gjenvalg 
 
Svein Njaastad   Ny 
 


