
 

 

Referat fra styremøte i Indre Østfold LOP 28.august.                                                
Sted: Hos Erik Hageler. 
Tilstede: Bjørg Bodahl Spedstad, Karin Haug, Erik Hagler, Kolbjørn Kinnerød.            
May-Lisbeth Hysestad, Randi Frankrig 

Forfall: Gunn Bergersen 

 

Sak 27 / 2017 Info fra Landsmøte ved Randi                                                                                
Vedtak: Informasjonen er tatt til orientering 

 

Sak 28 /2017 Medlemsstatus ved Bjørg. Pr. dato 121 medlemmer, 10 ny hittil i 2017                                                                                                                                           
Vedtak: Informasjonen er tatt til orientering 

 

Sak 29 / 2017 Regnskapsstatus ved Gunn. Gunn hadde forfall. Randi informerte om 
banksaldo, mottatte kulturmidler og fakturaer som er ventet.                             
Vedtak: Informasjonen er tatt til orientering 

 

Sak 30 / 2017 Utvalg og råd i LOP. Oversikt følger innkallingen.                                 
Vedtak: Informasjonen er tatt til orientering 

 

Sak 31 / 2017 Verving -  Skal vi gjøre som Bergen?                                                                                                                               
Vi kjenner eller vet sikker om pensjonister fra offentlig virksomhet. Omskrive brevet til 
vårt og sende ut? Se brevet som følger innkallingen.                                                 
Vedtak: Foreløpig benytter vi ikke denne metoden. 

 

SAK 32/ 2017 Oppgave fordeling til møtet 12. september, og til 24.oktober.     
Vedtak:                                                                                                                   
12.september:Karin og Bjørg gjør nødvendige innkjøp som tidligere. Randi kjøper 
blomster til foredragsholdere og til gevinster + bestiller kringle av Toril Jahre. Og 
kontakter Olav ang. å låse opp for oss, og om hjelp til ifht. PP framvisning. Bjørg og 
May -Lisbeth baker kaker. Sang og med gitar ordner Erik og Kolbjørn. Annonse og 
forhåndsomtale, Randi.                                                                                                
Vi møter kl.10. 

 

 



 

24.oktober: Karin og Bjørg gjør nødvendige innkjøp som tidligere. Randi kjøper 
blomster til foredragsholdere, og til gevinster + bestiller kringle av Toril Jahren. Og 
kontakter Olav ang å låse opp for oss, og om hjelp til PP framvisning. Sang og med 
gitar ordner Erik og Kolbjørn. Randi og Karin baker kaker. Annonse og 
forhåndsomtale, Randi.                                                                                                                     
Vi møter kl.10. 

 

Sak 33 / 2017 Bestille Åre serier? Opplysninger om pris mm blir gitt i møtet.                   
Vedtak: Pristilbudet blir for dyrt. Bjørg sjekker Panduro ang. spatler. Vi avtaler et 
arbeidsmøte for å lage årene sjøl. Bjørg tar kontakt med oss ang. dette. 

 

Sak 34 og 35 utsettes pga Turid Frimos forfall. Nytt møte avtales.                                                                                                                                                                 

Sak 34/2017 Informasjon om erfaringer med sentral utsendelse av kontingent faktura.   
Leder av Oslo lokallag Turid Frimo forteller om Oslolagets erfaring.  

Sak   35 / 2017 Skal Indre Østfold inngå avtale om sentral innkreving av kontingent, 
eller skal vi ha oppgaven sjøl? 

 

 

36/2017 Eventuelt:  

36 A) Randi informerte om at laget har vært utsatt for svindelforsøk. Falske e. poster, 
krav om innbetaling. Saken er meldt til politiet 

36 B) Nye forslag til temaer med tanke på første halvår 2018.                                           
Erik: Info fra årets besøk i Barnelandsbyen og turene de deltok på der.                            
Randi: Helsesøster Solveig Udne. Om hennes arbeid for å forebygge og avdekke 
vold mot barn. Fra Bjørg kommer tipset vi mottok fra representanten fra Romerike 
(landsmøte) 

 

Nytt styremøte 30.oktober kl.12 hos Randi. Hovedsaken blir forberedelser til 
Førjulstreffet på Bamsrudlåven 20. november. 

 

Ref. Randi 

 

                                                                                                                  

 


