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ÅRSBERETNING FOR 2021 
Navn på forening: Pensjonistforbundet-Stavanger Lokalforening 

Årsmøtet ble avholdt sted og dato: 23. februar 2022 i Folkets Hus, Stavanger 
 

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: Bjørn Eirik Marcusson 2 år gj.v. 

Nestleder: Odd Erik Hansgaard 1 år ikke på valg 

Kasserer: Harry Vike 2 år Ny 

Sekretær: Svend-Aage Sølvberg Ikke på valg 

Styremedlem
: 

Eva Vida Berg 2 år gj.v. 
Styremedlem
: 

Tove Von Krogh 2 år Ny 

Styremedlem
: 

Elin Nordaune 1 år Ny 

Varamedlem: Sigrun Torrissen 1 år gj.v. 

Varamedlem: Torill Gismarvik Løvik 1 år gj.v. 

Varamedlem:   

Revisor: Turid Kalvig Sola 1 år gj.v. 

Valgkomité: Anne Karin Viste 1 år gj.v. 

Valgkomité: Bjarte Nordbø 1 år gj.v 

Valgkomité: John Erik Ullestad 1 år gj.v. 

 
Det ble ikke foretatt valg i 2021 da årsmøtet ble avlyst grunnet korona situasjonen. 
Det ble utarbeidet beretning for perioden som ikke er årsmøtebehandlet. 
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Styremøter 
Antall styremøter: 4 styremøter i 22020 og 5 styremøter i 2021 – Flere på Teams 

 
 
 

Viktige saker som 
har vært behandlet i 
styret: 

I tillegg er det avholdt flere ad- hoc og telefonmøter. 
Styret har deltatt i et større prosjekt om brannsikring i hjemmet i 
samarbeid med UIS – Universitetet i Stavanger og Sør-Rogaland 
Brannvesen IKS. 
 
Det er jobbet med e-postaksjoner rettet mot politikerne i Stavanger 
bystyre i forbindelse med at en vurderer en lavere utbygging av 
sykehjem i kommunen. Det ble også laget uttalelser som ble sendt 
politikere og presse. Saken ble foreløpig utsatt.   
 
Det er jobbet med paroleforslag om forhandlingsrett for pensjonister i 
forbindelse med 8.mars og 1. mai 
 
Brukt mye tid på å fokusere på trygdeoppgjøret og underregulering 
 
Arbeider med å få registrere flest mulig medlemmer som ikke er 
registrert på mail inn i lokalt mailsystem. Tar svært mye tid og vi håper å 
få dette gjennomført i 2022. 
 
Ellers har vi måtte tilpasse aktiviteten til enhver tid gjeldene smitte- 
bestemmelser  
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 

 
 
Andre tillitsvalgte (F.eks. medlemmer av ulike komitéer i lokalforeningen): 

 Verv 
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Deltar lokalforeningen i samarbeidsutvalg i kommunen?  

(Sett kryss)  

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

Oddrun Strand Rangnes Eldrerådet – Stavanger kommune 

Rolf M. Amundsen Eldrerådet – Stavanger kommune 

  

  

  

 
 
Valgte delegater som deltok på Fylkesårsmøtet:   
Navn: Odd Erik Hansgaard, Tove von Krogh og Svend-Åge Sølvberg 

Navn: Bjørn Eirik Marcusson møtte fra fylkesstyret i Pensjonistforbundet Rogaland 

Navn: Sigrun Torrissen møtte fra valgkomiteen i Pensjonistforbundet Rogaland 

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

Bjørn Eirik Marcusson – Ressursgruppe/verving okt. 2021 Risør  

Svend-Åge Sølvberg – Opplæring/ Velferd teknologi okt. 2021 Risør  

Deltatt på flere møter med Pensjonistforbundet sentralt på TEAMS  

  
 

Medlemsutvikling 

Antall medlemmer i foreningen: 1138 Pr. dato/år: 17.02.2022 

 

Økning (nedgang) av antall medlemmer i løpet av året:   
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Verveaktiviteter 
Her kan dere skrive 
hvilke verveaktiviteter 
dere har hatt: 

 
Foreningen stiller m/representanter på alle tiltak/arrangementer i vår 
regi med lokale og sentrale løpesedler og innmeldingsblanketter. 
Covid-19 har forhindret oss å stille på stands. 

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

Med bakgrunn i den situasjonen som organisasjonslivet har befunnet 
seg i har mulighetene for aktivitet vært en del begrenset. Det har også 
medført at en har hatt noe mindre utgifter på aktiviteten. 
De fleste av de åpne arrangementene/tiltakene er blitt dekket av 
statsforvaltermidler.  
Det at vi heller ikke i denne perioden har greidd å skaffe oss egnede 
kontorlokaler gjør sitt til at økonomien er brukbar. Dette vil kunne gi 
oss mulighet til mer utadrettet virksomhet i 2022. 

 

Medlemsmøter  
(Disse er gjerne åpne for alle, men går ikke her under definisjonen «Åpne møter».) 
Antall 
medlemsmøter: Se punktet ÅPNE MØTER 

Her skriver dere om 
tema/aktivitet på 
møtene: 

 

 



Side 5 av 

Åpne møter 
(Annonserte eldrepolitiske temamøter hvor sentrale personer fra forbundet leder møtet eller er 
foredragsholdere.) 
Antall åpne møter: 8 STK. 
Her skriver dere om 
tema på møtene: 

1. Paneldebatt i forbindelse med stortingsvalget 6. september 2021 
 
2. Åpent møte om trygdeoppgjøret og trygdeordninger 7. sept. 2021 
 
3. Kveldskonsert m/ Fint Fransk Orkester den 08.oktober 2021 
 
4. Formiddagskonsert m/ Fint Fransk Orkester 09. oktober2021 
 
5. Foredrag med tidligere sorenskriver : Helge Bjørnestad 06.oktober 
 
6. Formiddagskino: Ingenting å le av     22. oktober 2021 
 
7. Formiddagskino : Verden Verste Menneske    10. november 2021 
 
8. Blueskonsert med Reidar Larsen Band 25. november 2021 
 
9. Formiddagskino : House of Guzzi: 08. desember 2021                                                                                                                      

       

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. 

 
Det har vært avholdt møter med Amnesty International Stavanger om 
mulig samarbeid. 
 
Videre er det vært flere drøftingsmøter med Musikkstuen PÅFYLL i 
Kirkegaten Stavanger om å legge noe møtevirksomhet i deres lokaler. 
Her bygges og lages det planer om et uformelt møtested i Stavanger 
sentrum. 
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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. 

 
Vi informerer medlemmene via SMS-meldinger 
 
Bruker e-post og jobber for å få fatt i flere mailadresser 
 
Har hatt Facebook side i 2 år og vi får stadig flere følgere 
 
Har etter hvert fått orden og tatt i bruk Pensjonistforbundets 
hjemmeside. Har ikke kunne bruke denne etter de sentralt laget 
nye endringen. Vi vil nå kunne få lagt ut mer info her  
 
Alle åpne arrangementer annonseres i lokal presse     
 
Sender innspill til NRK – Rogaland. Pensjonistsaker har ikke 
prioritet hos redaksjonen på Ullandhaug                   

 

 

 

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

 
Til tross for at vi nå i over 2 år har slitt med Covid-19 og masse 
restriksjoner som har redusert våre muligheter til fysisk samling, 
viser beretningen at vi tross alt har hatt en brukbar aktivitet. 
 
Vi skulle gjerne ha gjort mer, men sånn er nå situasjonen for det 
organiserte organisasjonsliv.  
 
Setter vår lit til at betingelsene for kunne å mer utadrettet 
virksomhet blir bedre enn fjoråret. 
 
Benytter anledningen til å takke alle som har bidratt til at vi tross 
Covid-19 har fått til så mange arrangementer og tiltak. 
 
 

 
 
 
Sted og dato: Stavanger den 17. februar 2022 

Signeres av 
lokalforeningens leder:  

 


