ÅRSBERETNING 2019
Navn på forening:

Rindal pensjonistlag

Årsmøtet ble avholdt sted og dato:

Eldresenteret ved Rindal helsetun, 21.02.2019

Tillitsvalgte
Styret har bestått av følgende, valgt på forrige årsmøte:
Verv

Navn

Leder:

Helene Marie Nergård

Valgt for
antall år
2 år

Nestleder:

Jostein Grytbakk

2 år

Ikke på valg

Kasserer:

Jon Olav Furuhaug

2 år

På valg

Sekretær:

Jostein Grytbakk

2 år

Ikke på valg

Styremedlem: Jon Storløkken Bolme

2 år

Ikke på valg

Styremedlem: Oddvin Meland

2 år

Ikke på valg

Varamedlem:

Rønnaug Brønstad

2 år

På valg

Varamedlem:

Oddvar Løset

2 år

På valg

Revisor:

Ann Grimsmo

2år

På valg

Vararevisor:

Ragnhild Stavne Bolme

2 år

På valg

Valgkomité:

Arnfinn Eriksen- leder

2 år

På valg

Greta Skjølsvold

2 år

Ikke på valg

Marit Kvam Bolme

2 år

Ikke på valg

Evt. ikke på valg
På valg

Representanter som var på Fylkesårsmøtet:
Navn:

Helene Marie Nergård, Møre og Romsdal og Trøndelag

Navn:

Jon Storløkken Bolme, Møre og Romsdal

Navn:

Jostein Grytbakk, Trøndelag

Representanter som var på Landsmøtet (hvert 3. år):
Navn:

-

Navn:
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Styremøter
Antall styremøter:

8

Antall saker som har vært behandlet i styret:

64

Medlemsutvikling
Antall medlemmer i foreningen:

145

Økning (nedgang) av antall medlemmer i løpet av året:

Pr. dato/år:

31.01.2020

+ 24

Medlemsmøter
Antall medlemsmøter: 9
Her skriver dere om
tema/aktivitet på
møtene:

Ni ordinære møter kalt Åpen dag, torsdager kl. 10.00 – 12.30. Alltid foredrag eller
kåseri første time.
Tema på møtene har variert. «Så son va det…Gamle postkort fra Rindal» var tema på to
møter. Nils Røv fulgte opp med Gamle ord og uttrykk. Svein Sæters bok, «Krig. Mor.
Bror», og Hans Hyldbakk, «Ei haustferd på Nordmøre», ble presentert. Diktsamlingen
«Glimt» av Grete Oddny Moen Aarnes var tema på den internasjonale eldredagen som
ble arrangert sammen med Eldrerådet. I Kulturvøkku var utflytta rindaling, professor
emeritus Asbjørn Moen, gjest.
Ellers ble bankens dag i mars markert med spaserstokker til alle som fylte 80 år. Og på
den internasjonale aktivitetsdagen i mai var fysioterapeut med trim og trekkspillmusikk
innslag. Julebordet var populært med 67 deltakere.

Åpne møter
Antall åpne møter:

11

Her skriver dere om
tema på møtene:

Alle møtene er åpne for alle, både Åpen dag med ni møter og julebord.
I mars arrangerte vi kveldsmøte med tema pensjon. Bengt Gustav Eriksen fra
Kristiansund pensjonistforening tok for seg pensjonsreformen, AFP, OTP,
minstepensjon og avkortning av pensjon for pensjonister. Spørsmålene var
mange, og i enkeltsamtaler etterpå fikk møtedeltakere svar på individuelle
spørsmål.
Vi var medarrangør da kulturkontoret arrangerte kåseri med Christian Stejskal.
Han snakket om «Mitt nabolag» fra søppelbyen i Kairo.
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Turer / Sosiale tilbud
Skriv om turer og
evt. antall
deltakere. Skriv
også om dere har
andre tilbud som
f.eks. datakurs,
trimgruppe eller
lignende:

Årets tur gikk til Oppdal og Storlidalen den 13.juni 2019. Først var det stopp for
kaffe og butikkbesøk på Oppdal. Så bar det videre til Bortistu Storli. Her var det
omvisning og orientering. Så ble det middag med basturøkt lammelår, dessert og
kaffe. Heimturen gikk over Nerskogen.
Rindal har datakurs i samarbeid med frivilligsentralen. Det gir tilbud hver mandag,
midt på dagen. Nybegynnerkurs ble startet i januar 2020.
Sammen med Rindal Røde Kors arrangerer Rindal pensjonistlag Syng med osskvelder. Da er det leid inn musikk, det er allsang, kaffeservering og mulighet til å ta
en svingom.
To medlemmer deltok i demonstrasjon foran Stortinget i juni.

Annen form for synliggjøring
Her kan dere skrive
om dere har hatt
stand, artikler i
lokalavisen eller
andre ting:

På torgdagen i Kulturvøkku har Rindal pensjonistlag alltid stand. På infotavle hadde vi
slagordene Pensjonistforbundet arbeider for: Å få tilbake forhandlingsretten, fjerne
underregulering av pensjon og økning av minstepensjonen. Vi hadde også en lokal quiz.
Mange personer kom innom standen. Selvsagt hadde vi også kaffe og konfekt.
Åpen dag kunngjøres både med plakater og på nettstedet trollheimsporten.no. I etterkant
av møtene skriver vi alltid kort referat med bilder som offentliggjøres på Trollheimsporten.
Vi fikk laget brosjyre om Rindal pensjonistlag i 2019. Den var god å ha i vervingsarbeidet.
Resultatet ble at medlemstallet økte med 20 %.

Uttaler til kommunens handlingsplan og budsjett lages av styret hvert år.

Representanter i eldreråd og brukerutvalg
Navn på representant

Råd/utvalg

Ragnhild Stavne Bolme, leder

Råd for eldre og mennesker med nedsatt
funksjonsevne

Paul Haugen, Inger Romundstad

«

Jostein Grytbakk

Brukerutvalg
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Økonomi
Her kan dere skrive om
hvordan økonomien
har utviklet seg,
overskudd/underskudd,
og om dere evt. har
bidragsytere:

Vi driver med underskudd i 2019. Det gjør vi med god samvittighet, for den
største utgiftsposten var julebordet. I 2019 spanderte vi julebordet. Det var
takk etter vervingskampanjen.
Ellers har vi gitt gave til celleteller ved Rindal legekontor, kr 3.000,-.

Avslutning
Her kan dere si noe
generelt om aktiviteten i
laget forrige år. F.eks. hva
kjennetegner lagsarbeidet
og aktiviteten i året som
gikk:

Sted og dato:

Et meget aktivt år. Ved siden av de ni faste møtene hadde vi julebord og
seks kvelder sammen med Røde Kors. Vi hadde kveldsmøte om pensjon.
Vi laget informasjonsbrosjyre om våren. Denne var til stor nytte under
vervekampanjen vi satte i gang høsten 2019.
Arbeidet har gått lett unna, og vi gleder oss til 2020 der vi allerede har hatt
en Åpen dag med over 60 deltakere.

Rindal, 20.02.2020

Underskrives av samtlige i styret:
Verv

Navn

Leder
Nestleder/sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem

Side 4 av 4

