
      
 
 
INFO nr.  01. 2023 
 
     H U R R A! 
 
 
PENSJONISTFORBUNDET- STAVANGER LOKALFORENING HAR NÅDD EN NY 
REKORD. VI HAR NÅ PASSERT OVER 1 200 MEDLEMMER.  
 
Vi er blant landets største foreninger og vi har vokst fra ca. 30 frammøtte i 2017 til vi i dag har 
nøyaktig 1 201 medlemmer Vi er selvfølgelig svært godt fornøyde med et slikt resultat, men har 
ikke tenkt å stoppe der. Vi støtter lojalt opp om Pensjonistforbundets arbeid med å skaffe flere 
medlemmer 
 
Pensjonistforbundet har store planer på verveområdet generelt og for 2023 spesielt og styret i vår 
forening jobber med en handlingsplan som tar høyde for en rekke arrangementer som vil være 
vervemøter og mange arrangementer som vi skal være sammen om. 
 
Pensjonistforbundet Rogaland legger opp til en medlemsvekst på 10% for 2023 og det vil for vår 
forening bety at vi må verve/skaffe 120 nye medlemmer. E DE VANSKELIGT DÅ 
Her håper vi med drahjelp fra medlemmene. Tenk om vi alle vervet et medlem hver – da hadde vi 
på kort tid vært oppe i hele 2 400 medlemmer. DE HADDE VÆRT NÅGE DE! 
 
 
PUB - KVELD PÅ NÅLØYET DEN 19. JANUAR 2023. 

 
 
Vi gjentar forsøket med pub-kveld på NÅLØYET og vi begynner som sist kl.18.00. 
Det var mange fornøyde deltakere sist og styret ble bedt om å arrangere flere slike kvelder 
Det ble lovet i en SMS-melding at vi denne gang også skulle ha med kultur, men vi har fått så 
mange tilbakemeldinger at folk heller vil sitte å drøse. Derfor går den planlagte kulturen ut. 
Det er forhandlet fram en pris på 0,4 lt. øl til kr. 65.- og vin som vi ikke fikk forhandle på vil koste  
kr. 85.-. Dette kan ikke sies å være stive priser. 
Vertskap fra foreningen vil være: Bente Nyman – Tove von Krogh og Torill Gismarvik Løvik 
 
MEDLEMSMØTE DEN 24. JANUAR 2023 KL. 18.00 I FOLKETS HUS- STAVANGER 
 
Vi har satt FRAMTIDSKONTRAKT på dagsorden og fått Grethe Eriksen fra 
Rådgivningskontoret for Pensjonister i Stavanger til å innlede.  
 
Videre vil Leder av foreningen Bjørn Eirik Marcusson ta en gjennomgang av Pensjonistforbundets 
krav til statsbudsjettet for 2023. 
 
Til dette møte oppfordrer vi dere til å ta med venner og betjente og gjerne slike som kan være 
interessert i medlemskap i vår flotte og aktive forening og ikke minst forbund. 
 
 
 
 



 
 
ALLSANG  
 
Tante Emmas Hus arrangerer allsang første fredag i mnd. med sanger fra Sangboken Jukeboks som 
de har fått i gave fra Pensjonistforbundet Stavanger Lokalforening. Oppstart 03. februar kl. 12:00 
og Terje Rønnevik leder allsangen denne fredagen. Arrangementet er gratis og åpent for alle! 
 
 
VI TRENGER FRIVILLIGE TIL HJELP FOR Å ÅPNE KONTORET OG TIL ANDRE 
ARRANGEMENTER. 
 
Foreningen har anskaffet seg kontor i andre etasje i Folkets Hus med inngang fra Jens Zetlitzgt. 21.  
Vi har hatt 3 åpne dager og kontoret har vært godt besøkt. Noe av grunnen til det kan være at vi har 
delt ut gratis kinobilletter, men mange har også fått avklaring på saker og spørsmål. 
Vi ønsker å gjøre kontoret mer tilgjengelig for medlemmene og styret vil ikke greie å gjøre dette 
alene og her trenger vi masse av hjelp og innsats.  
De som melder seg som frivillige vil få opplæring i egen regi og i samarbeid med Aina Nordfonn 
som er fylkessekretær i Pensjonistforbundet Rogaland. 
Ikke nøl, meld dere som interesserte på: marcusso@online.no og så snakkes vi i eget møte om hva 
dere vil eller forventer av opplæring. 
 
ÅRSMØTE AVHOLDES DEN 21. FEBR. 2023 KL.18.00 I FOLKETS HUS- STAVANGER 
 
Elektroniske sakspapirer legges ut digitalt eller kan hentes på foreningens kontor i Folkets Hus. 
Mer info om dette kommer når sakspapirene er ferdigstilt. Det blir servert pizza, brus og kaffe.  
 
Forslag til årsmøte må være styret i hende innen 04.02.2023 – på: marcusso@online.no eller kan en   
levere forslag til resepsjonen i Folkets Hus og merk det årsmøteforslag. 
 
Medlemskontroll - for å delta på årsmøte må en fremlegge medlemskort for betalt kontingent 2022. 
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