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Årsmelding for kalenderåret 2018 

 
 
Tillitsvalgte 
 
Styret har bestått av 
 Leder   Jan Riddervold 
 Nestleder  Eivind Thoresen 
 Sekretær  Gunhild Skoglund 
 Kasserer  Lars Formo 
 Styremedlem  Helge Bræin 
 Styremedlem  Turid Mikkelsen 
 Varamedlem  Aud Husemoen 
 Varamedlem  Per Gunnar Johnsen 
 
Tur- og arrangementskomite 
 Arne Fauskrud  
 Erik Smidesang 
 Liv Liven 
 
Valgkomite 
 Medlem  Jan Erik Svensson 
 Medlem  Solfrid Mo Harildstad 
 Varamedlem  Hans Olav Haugen 
 
Revisorer 
    Helge Rolvsen 
    Helge Tordhol 
 Varamedlem  Rigmor Lund 
 
Web-ansvarlig   
    Øystein Espelund 
 
 
 
 
Styre- og organisasjonsmøter 
 

• Det er holdt 11 styremøter. I tillegg til styremedlemmer ble varamedlemmer og 
webansvarlig innkalt til hvert møte.  

o Den viktigste oppgaven har vært verving, spesielt rettet mot Gjøvik 
lokalforening etter nedleggelsen. 

o Medlemmene informeres via møter, e-post, SMS, brev og 
hjemmesiden. 

o Et medlem sitter i Eldrerådet i Gjøvik kommune. 

• Leder Jan Riddervold deltok på ledersamling på Gardermoen Quality Airport 
Hotel 10. - 11. april. Hovedtema var velferdsteknologi og forbundets 
handlingsplan.  
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• 13. mars besøkte leder og sekretær Herretreffen på Gjøvik for å orientere om 
lokalforeningen. Resultatet var at flere som ikke tidligere hadde vært 
medlemmer meldte seg inn. 

• 13. september inviterte styret nåværende og tidligere medlemmer i Gjøvik 
lokalforening til orienteringsmøte på Gjøvik. Formålet var å gi medlemmene et 
tilbud om å melde seg inn i Lillehammer. 

 21 personer deltok i tillegg til leder, nestleder, kasserer og sekretær fra styret, 
 og 4 personer meldte seg inn ila møtet. 
 Det ble oppnevnt en kontaktperson for Gjøvik som heretter innkalles til 
 styremøter. Videre ble det enighet om at damene skulle etablere et månedlig 
 treff, styret på Lillehammer sendte e-post med invitasjon som en oppstart på 
 treffet. Herretreffen på Gjøvik har eksistert i lengre tid. 

• 8. november deltok leder, nestleder, kasserer og sekretær på innføringskurs i 
StyreWeb. Kursledere var Einar Nymoen og Ulf Rathe fra forbundet. 

 
 
 
Medlemsmøter og sammenkomster 
 
25. januar Årsmøte hvor 25 av foreningens 111 medlemmer var tilstede. 
  Etter årsmøtet var det bevertning og uformell diskusjon om   
  møtelokale, tidspunkt og bevertning videre framover. 
  I etterkant av møtet har Telenor Eiendom bekreftet at vi kan bruke  
  kantina vederlagsfritt ut 2020. 
22. februar Film om livet på Lillehammer i årene 1915 til 1953. 
  22 personer deltok. 
22. mars Forbundsleder Tore Andli deltok og orienterte om hva forbundet jobber 
  med, og han fikk informasjon om hvordan Lillehammer drives. 
  25 personer deltok. 
26. april Kjøreskolelærer Odd Magne Olsen snakket om trafikkregler og godt 
  voksne bilførere. 
  35 personer deltok. 
27. sept. Seniordansen på Lillehammer hadde oppvisning og orienterte om  
  glede, samhold og trim som dansen gir.  
  10 danser og 21 medlemmer deltok. 
25. oktober Jørgen Skaug fra Lillehammer Kameraklubb orienterte om hvordan ta 
  gode bilder, arkivering, fotobøker etc. 
  21 personer deltok. 
29. nov. Velferdsteknologi ved Per Olav Antonsen på vegne av   
  Pensjonistforbundet. 
  14 personer deltok. 
 
I tillegg til medlemsmøtene har Herretreffen sine regelmessige møter første tirsdag 
hver måned på Granum kafe i Fåberggata og damene hver onsdag i kafeen på 
Skysstasjonen. På Gjøvik møtes Herretreffen på Cafe Kroken på Mustad andre 
tirsdag hver måned, og det jobbes for å få i gang noe tilsvarende for damene. 
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Turer og arrangement 
 
31. mai Medlemmer med reisefølge dro på busstur til Ådalsbruk Motormuseum 
  hvor som huser en lokal teleutstilling. Videre ble det besøk på Norsk 
  Skogmuseum i Elverum og lunsj på Myklegard i Løten. 
  Et morseapparat, brukt ved Stavanger telegraf inntil 1948, ble gitt i 
  gave. Apparatet ble i sin tid tatt med til Lillehammer av distrikts direktør 
  Ekeland, og styret i lokalforeningen har i det siste tatt vare på det. 
  35 personer deltok. 
7. juni  Tradisjonen tro har Hamar og Lillehammer felles sommersamling.  
  Denne gangen sto Hamar som arrangør og inviterte til omvisning,  
  underholdning og middag på Prøysenhuset.  
  29 personer deltok. 
3.- 5. sept.  En meget vellykket busstur med Haverstad Turbiler til Geiranger hvor 
  26 personer deltok.     
  Turen gikk via Stryn til Grodås med overnatting på First Hotel Raftevold 
  og videre til Hellesylt med avstikker til vakre Norangsdalen. I Hellesylt 
  besøkte vi Peer Gynt Galleriet hvor 11 tre relieff fra Peer Gynt av  
  kunstner Oddvar Parr var stilt ut. Turen gikk videre med ferge til  
  Geiranger og overnatting på Union Hotell. Turen hjem gikk via Eidsdal, 
  ferge til Linge og gjennom Valldal til Trollstigen, Romsdalen og Bjorli og 
  sørover Gudbrandsdalen.  
11. des. Vandring i tid og julebord på Maihaugen hvor det var omvisning i  
  dronning Sonjas barndomshjem samt et 50-talls og et 70-talls hus. 
  37 personer deltok. 
   
 
Medlemmene 
 
Styret er svært godt fornøyd med at medlemstallet har økt i løpet av året. 
Nye medlemmer har kommet først og fremst etter direkte kontakt.  
Det har vært spesielt fokus på Gjøvik etter at foreningen ble lagt ned. 
Jan Riddervold har gjort en god jobb med å ringe tidligere medlemmer i Gjøvik 
lokalforening og andre potensielle medlemmer.  
 
Etter uformelt besøk hos Herretreffen i mars, ringerunder og orienteringsmøtet i 
september har totalt 29 personer fra Gjøvik meldt seg inn i vår forening.  
 
Antall medlemmer i Lillehammer lokalforening er totalt 145 hvorav 2 er 
æresmedlemmer. 
Det har kommet totalt 37 nye medlemmer mens 5 medlemmer har meldt seg ut. 
 
I løpet av året har dessverre 2 medlemmer gått bort. 
 14. juli  Ottar Mo (f. 1942) 
   3. juni Karin Nøss (f. 1924)  
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Økonomi 
 
Regnskapet for 2018 viser et solid overskudd på kr 29.686,42. Årsaken til 
overskuddet er i hovedsak høyere tilskudd fra forbundet, mange nye medlemmer og 
økning i grasrotmidler, samt et underforbruk på medlemsmøter da vi fortsatt får 
benytte kantinen i Kirkegata gratis. 
 
Lillehammer lokalforening har tilfredsstillende likviditet og egenkapital på kr. 
161.643,63. 
 
Medlemskontingenten har vært uendret kr. 200,- fra 2017 til 2018 for medlemmer 
under 90 år, mens medlemmer fra og med 90 år har betalt minstesats kr. 100,- for 
2018. Totalt 5 medlemmer har betalt minstesats. 
 
   
 
 
Lillehammer, 31. januar 2019 
 
Jan Riddervold, leder ........................................................................................ 
 
Eivind Thoresen, nestleder ………………………………………………………… 
 
Lars Formo, kasserer ........................................................................................ 
 
Gunhild Skoglund, sekretær ……………………………………………………….. 
 
Turid Mikkelsen, styremedlem ……………………………………………………… 
 
Helge Bræin, styremedlem ………………………………………………………….. 
 
Aud Husemoen, varamedlem ………………………………………………………. 
 
Per Gunnar Johnsen, varamedlem ………………………………………………… 


