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ÅRSBERETNING 2021  
På grunn av pandemien ble årsmøtet  2021 utsatt til 8.juni. For at rapporten skulle avspeile 

styrets arbeid i årsmøteperioden ble også de fem første månedene av 2021 inkludert  i 

årsberetningen for 2020. Årsberetningen for 2021 blir derfor noe avkortet.  

Navn på forening: Risør Pensjonistforening 

Årsmøtet 2021 ble avholdt sted og dato: Risørhuset, kinosalen 8.juni 2021. 32 medlemmer møtt 

Tillitsvalgte 

Styret har bestått av følgende): 

Verv Navn 

Leder: Jens Høibø 

Nestleder: Bjørg Gundersen 

Kasserer: Harald Pettersen 

Sekretær: Kjell Skarheim 

Styremedlem: Grethe Stensen 

Varamedlem: Ørnulf Saltnes 

Varamedlem: Berit Aanonsen 

Varamedlem Reidun Gryting 

Revisor: Alf Henriksen 

Valgkomité: Lars Ole Røed 
 

 Elin Ausland 

Representanter som var på Fylkesårsmøtet:  

Navn: Bjørg Gundersen 

Navn: Harald Pettersen 

Navn: Kjell Skarheim 

 Jens Høibø møtte som representant for fylkesstyret 

Styremøter 

Antall styremøter: 6 

Antall saker som har vært behandlet i styret: 49 
 

Medlemsutvikling 

Antall medlemmer i foreningen: 214 Pr. dato/år: 1.2.2022 

Økning (nedgang) av antall medlemmer i løpet av året:  Minus 9 
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Medlemsmøter 

Antall medlemsmøter: 3 møter 

Her skriver dere om 
tema/aktivitet på 
møtene: 

Også det siste halvåret i 2021 ble preget av koronaepidemien. Men vi fikk 
gjennomført 3 medlemsmøter. Disse hadde godt oppmøte – tett opp til 
begrensningen på 50 deltakere. Mange ga uttrykk for glede over å kunne møtes 
igjen. 
Underholdning v/Odd Olsen og Selma Marie Færsnes 

Lauritz Maartman Paulsen kåserte 
Asta Gautland Andersen holdt foredrag om Embla 
 
I tillegg til medlemsmøtene har vi holdt kontakt med medlemmene gjennom 
SMS/E-post. 
 
Innenfor rammen av smittevernreglene har vi også hatt tilbud i Torvet 1 (Se 
nedenfor) 
 
 
 
 

 

Åpne møter 

Antall åpne møter: 0 

Her skriver dere om 
tema på møtene: 

Grunnet Korona har det dessverre ikke vært mulig å gjennomføre åpne møter  

 

Turer / Sosiale tilbud 
Skriv om turer og 
evt. antall 
deltakere. Skriv 
også om dere har 
andre tilbud som 
f.eks. datakurs, 
trimgruppe eller 
lignende: 

 

• Aktiviteter i Solsiden 1 
Mandagene – Sosial sammenkomst med enkel bevertning. Koronamidler 
Torsdagene – Åpent hus/Dropp inn Koronamidler 
Tirsdagene – HLF (Hørselhemmedes Landsforbund) 
Onsdagene - IKT-opplæring (v/Mona Rhein) 
Eldredagen 1.oktober 
 

• Middag samt konsert med Kari Svendsen og Kjetil Skaslien 23.9 
Samarbeid mellom Risør, Vegårshei og Gjerstad. Finansiert gjennom statlige 
koronamidler. Ca.  90 deltakere! Et vellykket arrangement! 
 

• Tur til Vegårshei Bygdetun 11.oktober 
En vellykket tur der foreningen sponset bussen. Mange ytret ønske om flere 
slik turer 
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Annen form for synliggjøring 
Her kan dere skrive 
om dere har hatt 
stand, artikler i 
lokalavisen eller 
andre ting: 

• Samarbeid med hjemmetjenesten 
Vi har i fjor og i år samarbeidet med hjemmetjenesten for å nå målgruppen 
som kan ha glede av å komme ut på arrangementer, aktiviteter e.l. Dette 
har vært vellykket og bør utvikles videre.  
 

• Pensjonistforbundet har arrangert en serie kurs for opplæring av 
Teknologiambassadører. Foreningen har bidratt i gjennomføringen – særlig 
knyttet til aktiviteter i Solsiden 1. 

 

 

 

Representanter i eldreråd og brukerutvalg 

Navn på representant  Råd/utvalg 

Kjell Skarheim Eldrerådet 

Bjørg Gundersen Eldrerådet 

Grunde Hannemyr Eldrerådet 

 

 

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

Årsresultatet viser et ‘underskudd’ på kr16 944,16. 
 
Dette er misvisende i forhold til foreningas ordinære drift. Viser til fjorårets 
årsmøte og årsmelding vedrørende tilskudd til ‘Låven på Randvik’ på kr. 
50.000,- Dette er belastet årets regnskap. 
 
Ser vi bort fra dette ville vi hatt et overskudd på ca. 33 000, 

 

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

• Arendalsuka 

• Eldrerådet er tema på hvert styremøte 
Gir oss et godt innblikk i eldrerådets arbeid samtidig som vi kan 
spille inn saker til eldrerådet 

• Frivilligstrategi for Risør kommune 
Styret har spilt inn synspunkter. Særlig opptatt av at det må være 
en frivilligkoordinator i kommunen. 

• Utvikling av lokaler for frivilligheten i det gamle sykehuset.  
Bjørg Gundersen er en aktiv pådriver i dette 
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Avslutning 
Her kan dere si noe 
generelt om aktiviteten i 
laget forrige år. F.eks. hva 
kjennetegner lagsarbeidet 
og aktiviteten i året som 
gikk: 

 
Det har vært krevende å drive foreningsarbeid under en pandemi. Dette 
har også gått ut over medlemstallet, selv om det ikke har vært en 
dramatisk nedgang. Men vervearbeidet må intensiveres. Gjennom økt 
aktivitet og synliggjøring skal vi klare det.  
 
Styret vedtok et tilskudd til Randvik Kystgård på 50 000 som også ble 
stadfestet på årsmøtet i juni. I tillegg til at dette vil gi oss tilgang på lokaler 
når bygget er ferdig, vil det bli arrangert aktiviteter som er aktuelle for 
våre medlemmer også i prosjektperioden.  
 
 
Vi har i flere år hatt glede av å leie lokaler til medlemsmøtene i det gamle 
EB-bygget. Som kjent, er dette nå solgt og det er usikkert hvor lenge vi kan 
ha et leieforhold der. Vi er derfor på utkikk etter andre lokaler til dette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sted og dato: Risør 10.februar 2022 

 

 

Underskrives av samtlige i styret: 

Verv Navn 

Leder: Jens Høibø 

Nestleder: Bjørg Gundersen 

Kasserer: Harald Pettersen 

Sekretær: Kjell Skarheim 

Styremedlem: Grethe Stensen 

Varamedlem: Ørnulf Saltnes 

Varamedlem: Berit Aanonsen 

Varamedlem Reidun Gryting 

 


