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ÅRSBERETNING FOR  
Navn på forening:  

Årsmøtet ble avholdt sted og dato:  
 

Styret har bestått av følgende personer - valgt på forrige årsmøte 

Verv Navn 
Valgt for antall år, eventuelt 
gjenværende år for de som ikke var 
på valg 

Leder:   

Nestleder:   

Kasserer:   

Sekretær:   

Styremedlem:   

Styremedlem:   

Styremedlem:   

Varamedlem:   

Varamedlem:   

Varamedlem:   

Revisor:   

Vararevisor:   

Valgkomité:   

Valgkomité:   

 
Styremøter 

Antall styremøter:  

Viktige saker som 
har vært behandlet i 
styret: 
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Andre tillitsvalgte (F.eks. medlemmer av ulike komitéer i lokalforeningen): 

Navn Verv 

Deltar lokalforeningen i samarbeidsutvalg i kommunen? 
(Sett kryss) 

Har lokalforeningen representanter i eldreråd og/eller brukerutvalg? 
Navn Råd/utvalg 

Valgte delegater som deltok på Fylkesårsmøtet: 
Navn: 

Navn: 

Navn: 

Deltagelse på kurs/konferanse i regi av fylkesforening eller Pensjonistforbundet 
sentralt: 

Type kurs/konferanse Antall deltagere 
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Medlemsutvikling 

Antall medlemmer i foreningen:  Pr. dato/år:  

 

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

 

Verveaktiviteter 
Her kan dere skrive 
hvilke verveaktiviteter 
dere har hatt: 

 

 
Økonomi 

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

 

 

Medlemsmøter  
(Disse er gjerne åpne for alle, men går ikke her under definisjonen «Åpne møter».) 

Antall 
medlemsmøter:  

Her skriver dere om 
tema/aktivitet på 
møtene: 
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Åpne møter 
(Annonserte eldrepolitiske temamøter hvor sentrale personer fra forbundet leder møtet eller er 
foredragsholdere.) 

Antall åpne møter:  

Her skriver dere om 
tema på møtene: 

 

 

Turer / Sosiale tilbud 
Her skriver dere 
om dere har 
arrangert turer, 
evt. om dere har 
hatt andre tilbud 
som f.eks. 
datakurs, 
trimgruppe eller 
lignende. Ta med 
antall deltakere 
også. 

 

 

Annen form for synliggjøring 
Her kan dere skrive om dere 
f.eks.  

• Legger ut informasjon 
på lokalforeningens 
egne nettside og/eller 
Facebookside. 

• Har fått publisert 
artikler/leserbrev i 
lokalavisen. 
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Oppsummering 
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:  

Signeres av 
lokalforeningens leder:  
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