
 Årsberetning 2020 for LOP Romerike 

 

Lokallaget hadde etter årsmøtet 2020 følgende tillitsvalgte: 

Styret  
Leder:    Jonn Bekkevold 
Nestleder:   Lisa Sand 
Sekretær:   Maj Lindholt 
Kasserer:   Are Fosjord 
Varamedlem:   Wenche Ravn Wirum 
 
Medlemmer og verving 
Antall registrerte medlemmer pr. 31. desember 2020 er 61, hvorav 54 betalende, 36 betalte 
kr 330, 18 kr 100. Leder har hatt flere innlegg i Romerikes Blad.  Det er utfordrende nok å 
drive vervearbeid i normale tider, i koronatider umulig. 
 
Møter 
Styremøter: Styret har hatt seks møter og behandlet 38 saker. 

Medlemsmøter: Laget har arrangert to medlemsmøter og to bussturer. Det var satt opp 
møter i mars, april og mai. Etter hvert ble det inngått avtaler med innledere om å komme på 
høstmøtene i stedet. Da høsten kom, gjennomførte vi to bussturer. De var fine, men det var 
få deltakere.  Det viste seg at verken oktober- eller novembermøtene kunne gjennomføres i 
lille lokalet i IOGT/Concordiahuset. Til slutt ble også den planlagte julelunsjen på Thon Hotel 
Arena avlyst pga koronasituasjonen.    
 
Gjennomført program: 
Mandag 20. januar: Major (p) Jon Monn: «Tsunamien i Thailand i 2004. Etterarbeid og 
identifisering av ofrene.» 
Mandag 17. februar Årsmøte. Innledning om LOP sentralt ved daglig leder Wenche Sandlin. 
 
Torsdag 3.september busstur til Kistefos Museet. Omvisning og egentid. Varm lunsj på 
Hadeland Glassverk. 
Torsdag 15. oktober Busstur med Roald Hansen – med hovedvekt på Kjellers historie og 
framtidsplaner. Varm lunsj på Morten’s Kro. 
  
 Økonomi 
LOP Romerike hadde pr 31.12.2020 et overskudd på kr 17.363,91. Egenkapitalen beløp seg 
til kr 121.073,50. Lagets økonomi er meget tilfredsstillende. Laget er registrert med 
Grasrotandel i Norsk Tipping. 
 
 



 
Representasjon/sentralt 
 Wenche Pettersen var sentralstyremedlem og leder for LOPs sentrale turutvalg. 

Avslutning 
Styret mener laget i 2020 har fungert som det kunne under de rådende forhold.  Det har ikke 
vært tilgjengelige møtelokaler i Lillestrøm og vi har ikke hatt kapasitet til andre aktiviteter. 
 
Samarbeidet innen styret har vært godt.  
 

Lillestrøm XX.XX.2021 

 

Jonn Bekkevold   Lisa Sand     Maj Lindholt     Are Fosjord 
Leder     Nestleder     Sekretær     Kasserer 
 
 
 

    Wenche Ravn Wirum 
                       Varamedlem 

 
 


