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Årsmelding for kalenderåret 2019 

 
Tillitsvalgte 
 
Styret har bestått av 
 Leder   Jan Riddervold 
 Nestleder  Eivind Thoresen 
 Sekretær  Gunhild Skoglund 
 Kasserer  Lars Formo 
 Styremedlem  Helge Bræin 
 Styremedlem  Ole Albert Evensen 
 Varamedlem  Turid Mikkelsen 
 Varamedlem  Per Erik Engebretsen 
 
Tur- og arrangementskomite 
 Trond Gangnes  
 Liv Liven 
 
Valgkomite 
 Medlem  Jan Erik Svensson 
 Medlem  Berit Bolton Arnesen 
 Varamedlem  Hans Olav Haugen 
 
Revisorer 
    Helge Rolvsen 
    Helge Tordhol 
 Varamedlem  Rigmor Lund 
 
Web-ansvarlig  Øystein Espelund 
 
 
Styre- og organisasjonsmøter 
 

 Det er holdt 13 styremøter. I tillegg til styremedlemmer ble varamedlemmer og 
webansvarlig innkalt til hvert møte.  

o Den viktigste oppgaven har vært verving. Styret har tatt kontakt med 
lokalforeningene på Otta og Hamar om eventuelt samarbeid om turer. 

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

o Harald Tusvik har tatt gjenvalg i eldrerådet i Gjøvik kommune. Jan 
Riddervold går inn som medlem og Eivind Thoresen som varamedlem i 
eldrerådet i Lillehammer kommune. Eivind Thoresen er i tillegg meldt 
inn som kandidat til varamedlem i eldrerådet i nye Innlandet 
fylkeskommune. 

 Etter initiativ fra Lillehammer hadde vi et felles møte med styret i Hamar 
lokalforening 22. januar. Felles sommersamling og eventuelle turer ble 
diskutert.  
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 Leder Jan Riddervold deltok som leder av forbundets valgkomité på 
landsmøtet på Gardermoen Quality Airport Hotel 7. – 8. mai. Nestleder Eivind 
Thoresen deltok i tillegg for Lillehammer lokalforening. 

 Eivind Thoresen og Knut Thorsteinsen er instruktører i Seniornett sine 
datakurs. De sendte en egen invitasjon til medlemmene med tilbud om 
deltakelse på kurs i april-mai. 

 Pensjonistforbundet arrangerte foran Stortinget 6. juni ifm trygdeoppgjøret. 
Alle pensjonister ble oppfordret til å delta i markeringen. Jan Riddervold, 
Eivind Thoresen og Gunhild Skoglund deltok fra Lillehammer blant ca. 3.000 
frammøtte. 

 Vi har mistet vår gode avtale med Telenor Eiendom om å bruke kantina og 
styrerommet i Kirkegt. 45 (telebygget) vederlagsfritt. Styret avslo tilbudet om 
leie pga. for høy pris. Det er i stedet inngått avtale med Gartnerhagen bo-og 
servicesenter. 
Styrerommet er ryddet, og dokumenter mm som skal tas vare på oppbevares 
midlertidig hos Helge Bræin. 

 
 
Medlemsmøter og sammenkomster 
 
31. januar Årsmøte hvor 32 av foreningens 147 medlemmer var tilstede. 
  Etter årsmøtet var det bevertning og loddsalg. 
  Helge Bræin viste NRKs opptak «Tilbake til 60-årene». 
28. februar Det var 25 år siden OL, og dette feiret vi med pizza og godt drikke og  
  OL-historier fra noen av dem som ledet TOP (Televerkets OL-prosjekt). 
  Dette ble et veldig hyggelig og vellykket møte, og ekstra hyggelig var 
  det at forbundsleder Tore Andli deltok. 
  48 personer deltok. 
28. mars Medlemsmøte med Hans Christian og datter Marianne Arina Medlien. 
  Sang, alvor og skjemt som de kalte Medliens friminutt. 
  29 personer deltok. 
25. april Ola Heensåsen fortalte om sin deltakelse på en ekspedisjon som  
  krysset Sør-Georgia på ski. 
  29 personer deltok. 
26. sept. Odd-Kåre Kvalheim orienterte om årets trygdeoppgjør og tilskudd fra 
  Telenor Pensjonskasse.  
  22 medlemmer deltok. 
24. oktober Dette møtet ble det første på Gartnerhagen, og stedet viste seg å være 
  godt egnet til vårt formål. 
  Arne Norborg fra Lillehammer seniorråd orienterte om rådet og de  
  eldres situasjon. 
  28 personer deltok. 
21. nov. Hanne Marie Flasnes og Per Olav Sørhage fra Lillehammer  
  rehabiliteringssenter orienterte om deres bistand for hjemmeboende 
  eldre. 
  Eivind Thoresen demonstrerte hvordan en smarttelefon kan være et 
  nyttig hjelpemiddel. 
  15 personer deltok. 
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I tillegg til medlemsmøtene møtes Herretreffen på Lillehammer første tirsdag hver 
måned på Granum kafe. Granum i Fåberggata ble nedlagt i november, møtet i 

desember ble holdt hos Granum i Storgata. Damene møtes hver onsdag i kafeen på 

Skysstasjonen. På Gjøvik møtes Herretreffen på Cafe Kroken på Mustad andre 
tirsdag hver måned, og damene møtes regelmessig på Gjøvik Gård. 
 
 
Turer og arrangement 
 
Turkomiteen har planlagt to turer hvor også Hamar ble invitert til hhv Kistefos-museet 
28. mai og en tredagers tur til Flor og Fjære 6. september. 
Begge turene ble avlyst grunnet for liten påmelding. 
 
13. juni Tradisjonen tro har Hamar og Lillehammer felles sommersamling.  
  Denne gangen sto Lillehammer som arrangør og inviterte til omvisning
  og lunsj på Vegmuseet ved Hunderfossen.  
  49 personer deltok. 
5. des. Julemøte på Annexstad gård på Nordre Toten. Et veldig hyggelig sted 
  med hyggelig vertskap. Styret satte opp buss og valgte Annexstad for å 
  imøtekomme medlemmene i Gjøvikområdet siden medlemsmøtene har 
  vært holdt på Lillehammer. 
  Dessverre deltok kun to personer fra Gjøvik. 
  21 personer deltok. 
   
 
Medlemmene 
 
Antall medlemmer i Lillehammer lokalforening er totalt 137 hvorav 2 er 
æresmedlemmer. 
Det har kommet totalt 7 nye medlemmer mens 14 medlemmer har meldt seg ut og 2 
medlemmer har gått bort. 
 
I løpet av året har disse gått bort: 
 Bjørg Steig 12.07.19 
 Øivin Brandtzæg 16.10.19 
 Ruth Nora Nilsen 23.11.19 (tidligere medlem) 
  
 
Økonomi  
 
Regnskapet for 2019 viser et overskudd på kr 12.688,01. Årsaken til overskuddet er i 
hovedsak beroende på økte inntekter fra momskompensasjon og loddsalg på 
medlemsmøter samt et underforbruk av tilskudd til turer og arrangementer (2 turer 
ble avlyst på grunn av for dårlig oppslutning). 
 
Kr. 46.700,00 ble i 2019 overført fra brukskonto til fastrentekonto, slik at totalt  
kr. 100.000,00 ble avsatt på fastrentekonto for ett år. 
 
Lillehammer lokalforening har tilfredsstillende likviditet og egenkapital på totalt  
kr. 174.331,64. 
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Medlemskontingenten har vært uendret kr. 200,00 fra 2018 til 2019 for medlemmer 
under 90 år, mens medlemmer fra og med 90 år har betalt minstesats  
kr. 100,00. Totalt 6 medlemmer har betalt minstesats for 2019. 
 
Leder, sekretær og kasserer har i 2019 mottatt kr. 500,00 hver i honorar. 
 
 
   
 
Lillehammer, 30.01.2020 
 
Jan Riddervold, leder ........................................................................................ 
 
Eivind Thoresen, nestleder ………………………………………………………… 
 
Lars Formo, kasserer ........................................................................................ 
 
Gunhild Skoglund, sekretær ……………………………………………………….. 
 
Helge Bræin, styremedlem ……………………………………………………… 
 
Ole Albert Evensen, styremedlem ………………………………………………………….. 
 


