
 

INDRE ØSTFOLD LOKALFORENING LOP                                                                                                                                     

STYREMØTE TIRSDAG 7.AUGUST KL.12 HOS RANDI 

Tilstede: Bjørg Bodahl Spedstad, Erik Hageler, May Lisbeth Hysestad, Karin Haug, 

Gunn Bergersen og Randi Frankrig.                                                                                      

Forfall: Gunnvor Havnaas. 

Sak 23/2018 Utsendelse av høstprogram                                                                                                     

Vedtak: Randi sender ut til medlemmer med postadresse. Bjørg sender 

ut til de med Mailadresse.  

Sak 24/2018 Møteforberedelser til 12.9 og 10.10.                                                                                

Vedtak: 12.9. Innkjøpene forut for møtet fordeles som vanlig. Randi 

bestiller to kringler av Torill Jahren. Karin og May Lisbeth baker kaker.  I 

tillegg forespørres Gunvor om hun kan bake en kake. Det sendes en 

forespørsel til Inger og Inger Elise om de kan være behjelpelig før og 

under møtet. Erik ordner med sang med stor tekst som han tar med seg 

på «pinne». Teksten skal vises på lerret. Oppgaver ifb med møte 

10.oktober avtaler vi 12.9. 

Sak 25/2018 Seniorkafe på Kulturtorget 17.10. Forberedelser.                                                       

Vedtak: Bjørg og Randi deltar på møte på Kulturtorget mandag 

13.august. Møte gjelder forberedelser sammen med representanter fra 

de andre foreningene. Innkjøpe og oppgaver ifb med 17.10. Gunn lager 

en langpannekake. Randi lager vaffelrøre, Bjørg kjøper inn kaffefilter, 

syltetøy, servietter og engangsservice. Som vi tidligere har snakket om 

tar vi med et par kaffekanner hver med ferdig traktet kaffe. Kanskje må vi 

ta med en trakter g filter. Vi blir enige om hvem som tar med seg 

vaffeljern. Loddsalg og gevinster? Etter møtet den 13. får dere beskjed 

dersom det er endringer eller tillegg. 

Sak 26/2018 LOP rabatt fra Finn Carlsen Turistbusser.                                                                  

Vedtak: Rabatten inngår i foreningens beholdning som kompensasjon for 

mye utført arbeide ifb med planlegging og gjennomføring av turen, 

herunder møte med Oslolagets turgruppe. 

Sak 27/2018 Regnskapsrapport pr. 31.7.2018 ved Gunn                                                              

Vedtak: Saldo pr. dato: 63.741.- Det bemerkes at vi har utestående 

utgifter som vi ikke har mottatt fakturaer for. Vi har kommende foredrag 

og underholdning som skal betales i løpet av siste halvår. Foreningen er 

tildelt kr.  8. 105.-. Økonomien anses som god. 

 



 

Sak 28/ 2018 Medlemsliste/nye medlemmer pr-31.7.2018 ved Bjørg.                                               

Vedtak: Pr. i dag er vi 129 medlemmer. En har ikke betalt kontingent 

etter purringer og vil bli utmeldt. 

 

Sak 28/2018 Bamsrudlåven 27.november opplysninger. Pris pr. person i 

2018 er kr.400.- Det inkluderer Gløgg, Julemiddag servert to ganger, 

dessert med kaffe. Og kaffe til medbrakte kaker. Drikke utover vann må 

den enkelte betale selv. Vi er enige om å «sponse» medlemmene med 

kr. 50.- Starte kl. 17. pga de som har ektefeller som fortsatt er i jobb? Vi 

kommer tilbake til invitasjon, påmelding osv i et senere møte. 

 

Ref. Randi. 


