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Sak Beskrivelse 
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Godkjenneing av forrige møtes referat 
 
Godkjent 
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Tanker etter årsmøtet 2020 
 
Interessant foredrag av Audun Osland Vik-Moe 
Ikke gjennomført årsplan pga smittefaren. Det har vært vanskeligheter for 
Margrete å få ut rette tall i regnskapet, men anslagsvis har vi kr. 11 - 
12000 igjen. Forbundsleder er forespurt om mulighet for å sette dette på 
fond. 
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Årsmøte og planer for 2021 
 
Årsmøte legges til 17. februar 2021 kl. 1100 -1400 
Lokalet i Løkkeveien blir for lite til å ivareta smittevernet. Vi satser på hotell 
og kontakter Arild om aktuelle - Ansvar Frøydis. 
Vi prøver å få til et spleiselag med Fylkeskontoret. 
Det blir årsmøtesaker og presentasjon av ny fylkesledelse. De vil også 
informere om NSF arbeid ifht pensjonister (avtalt). 
 
I stedet for medlemsmøte vår 2021 og busstur tenker vi som alternativ en 
sommerdag på Sola strandhotell. Det må bli avtalt en pris for deltakerne. 
Kose oss med mat og foredrag og kanskje en konkurranse eller noe.  
Foredrag om Ronia - forskning om aronia og eple som forebygging av 
urinveisinfeksjon - Odd Arne Berge og Rune Slimestad - Ansvar Gunnvor. 
 
Høstmøte i Stavanger - planlegges senere 
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Valg 2021 
De som er ferdig med perioden er Gunnvor, Margrete, Ruth og i 
valgkomiteen Lene og Kirsten. Kontakt med valgkomiteen - Ansvar 
Frøydis. 
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Eventuelt 
Det er ønskelig å sende en julehilsen til alle pensjonister, informere om 
årsmøtet og oppfordre de som ikke er innmeldt om å melde seg inn. Vi 
ønsker også at pensjonistforum blir nevnt i Lokalen og info om påmelding. 
Kontakt med Arild - Ansvar Frøydis. 
 
I slutten av møtet kom ny leder og nestleder Aud Hølland Rise og Siri 
Rugland Ree og vi hadde en presentasjonsrunde og samtale. Veldig kjekt. 
 
Neste styremøte: 3. februar kl. 11.00 – 13.00 på fylkeskontoret 

 

 


