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Årsmelding for kalenderåret 2020 

 
 
 
 
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  Berit Bolton Arnesen 
 
Tur- og arrangementskomite 
 Trond Gangnes  
 Arne Fauskerud 
 Reidar Syversen 
 
Valgkomite 
 Leder   Jan Erik Svensson 
 Medlem  Berit Bolton Arnesen 
 Medlem  Hans Olav Haugen 
 
Revisorer 
 Medlem  Helge Rolvsen 
 Medlem  Helge Tordhol 
 Vara revisor  Rigmor Lund 
 
Web-ansvarlig  Øystein Espelund 
 
 
Styre- og organisasjonsmøter 
 

 Det er holdt 7 styremøter. I tillegg til styremedlemmer ble varamedlemmer og 
webansvarlig innkalt til hvert møte.  

 Det har vært et uvanlig år grunnet Covid-19. Smittevernhensyn og 
myndighetenes oppfordring til minst mulig fysisk kontakt gjorde at fra mars ble 
alle planlagte aktiviteter avlyst. Siste samling var medlemsmøtet 27. februar. 

 Den viktigste oppgaven har vært å holde foreningen i gang og å holde kontakt 
med medlemmene så godt som mulig uten fysiske møter.  
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Dette ble gjort: 

o 13. mars ble det sendt SMS til alle om at alle aktiviteter (møter, turer, 
dame-/herretreff) ble avlyst inntil videre. 

o I uke 12/13 ble samtlige medlemmer oppringt av styremedlemmene for 
å vise omsorg og å høre hvordan det sto til. De som ikke svarte fikk en 
hyggelig SMS. Tiltaket ble godt mottatt. 

o 10. september ble det sendt SMS til alle om at høstens aktiviteter ble 
avlyst. 

o 13. oktober ble det sendt SMS til alle om interesse for en eventuell 
julelunsj, dette ga mye positiv respons. Gjøvik valgte å ikke kartlegge 
interessen pga smittefaren.  

o 28. oktober ble det sendt en ny SMS om at det ikke ble julelunsj 
grunnet økt smittefare og strengere restriksjoner. 

o I uke 50 ble det sendt julehilsen med informasjon om situasjonen videre 
i e-post/post til medlemmene. 

 
 
Medlemsmøter og sammenkomster 
 
30. januar Årsmøte hvor 36 av foreningens medlemmer var til stede. 
  Etter årsmøtet var det bevertning og loddsalg. 
  Helge Bræin viste NRKs opptak med historisk tilbakeblikk. 
27. februar Ola Heensåsen fortalte om sin tur «Til topps i Kenya». 
  21 personer deltok. 
I tillegg til medlemsmøtene har Herretreffen på Lillehammer normalt regelmessige 
møter første tirsdag hver måned og damene hver onsdag. På Gjøvik møtes 
Herretreffen andre tirsdag hver måned, og damene møtes også regelmessig til kaffe. 
 
 
Turer og arrangement 
 
Turkomiteen hadde planlagt tur sammen med Hamar til seniorkabareten Saftig og 
begeistret på Årnes 2. april. 
Turen ble avlyst. 
 
 
Medlemmene 
 
Antall medlemmer i Lillehammer lokalforening er totalt 127. 
Det har kommet 1 nytt medlem mens 6 medlemmer har meldt seg ut. 
 
I løpet av året har dessverre fire medlemmer gått bort: 
 Bjarne Tjernsli døde 25. februar 
 Åse Stjernholm døde 6. mars 
 Ottar Bratbergsengen døde 8. mai 
 Bjørn Tokle døde 25. august 
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Økonomi  
 
Regnskapet for 2020 viser et overskudd på kr 45.361,18. Årsaken til overskuddet er 
beroende på avlyste aktiviteter etter februar 2020 på grunn av pandemien.  
 
Innestående på fastrentekonto ble i 2020 overført til ny fastrentekonto, pluss 
overføring fra brukskonto, slik at totalt kr.110.000,00 er avsatt på fastrentekonto for 
nok ett år. 
 
Lillehammer lokalforening har tilfredsstillende likviditet og egenkapital på totalt  
kr. 219.692,82. 
 
Medlemskontingenten har vært uendret kr. 200,00 fra 2019 til 2020 for medlemmer 
under 90 år, mens medlemmer fra og med 90 år har betalt minstesats  
kr. 100,00. Totalt 4 medlemmer har betalt minstesats for 2020. 
 
Leder, sekretær og kasserer har i første halvår 2020 mottatt kr. 500,00 hver i 
honorar, og resten av styret inklusive webansvarlig kr. 250,00 hver. 
Samtlige har frasagt seg honoraret for annet halvår grunnet liten aktivitet. 
 
 
Lillehammer,  
 
Jan Riddervold, leder ................................................................................. 
 
Eivind Thoresen, nestleder …………………………………………………… 
 
Lars Formo, kasserer ................................................................................. 
 
Gunhild Skoglund, sekretær ...................................................................... 
 
Helge Bræin, styremedlem …………………………………………………… 
 
Ole Albert Evensen, styremedlem ............................................................. 
 
 
 


