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Sommer - og snart høst med valgkamp.
Dette har jo vært et bedrøvelig år når det gjelder møtevirksomhet. Vi i Den gamle garde har
vært - og er vel fortsatt - «møteavhengige», det å delta på møter har vært en del av
tilværelsen. Og plutselig var det stopp.
Nå ser det ut til at samfunn og møtevirksomhet er i ferd med å våkne igjen. Møtelokalet vårt
- «Utsikten» - er nå TV-studio for Fagbevegelsen. Det er mye hjemmekontor blant de
ansatte. Men det er vel ikke for dristig at anta at valgkampen start i august og at det blir fullt
kjør fram til valget 13. september.
Vi har ikke hatt styremøter, men jeg regner med at det enighet om at vi i henhold til
tradisjonen starter igjen torsdag 26. august. Da synes jeg at Jonas eller Kjersti, eller en
annen sentral person på Youngstorget, kan orientere oss om valgkampen. Uken etter kan
vi ta et styremøte, hvor vi planlegger høsten aktiviteter. Vi er selvsagt åpne for forslag til
innledere.
Første styremøte i år blir holdt 2. september. Siden vi ikke har hatt noe årsmøte i år vil
styret da vurdere om vi skal holde et ekstraordinært årsmøte i høst. Møteplanen til høsten
vil følge tradisjonen, vi møtet siste torsdag i måneden. Det vil si 26. august, 30. september,
28. oktober, og 25 november - julemøtet får vi komme tilbake til.
Vindeltrappa - den siste biten opp til Utsikten, kan være et problem for enkelte. Jeg har
sjekket om det kunne være mulig å installere en stolheis, men det vil nok være
problematisk. Men det er faktisk en heis opp til Utsikten, en heis hvor det endog er plass til
rullestol. Jeg trodde man måtte bruke hovedinngangen
inn til kongress-senteret for å kunne bruke heis, men det
er langt enklere: Dersom man fortsetter i korridoren forbi
døra inn til vindeltrappa, så vil man komme til trapp og
stolheis. Den brukes blant annet av kantinepersonalet for
å få opp mat og kaffe. Jeg skal sette meg inn i hvordan
den brukes, så på kommende møte vil de som har
behov, kunne ta heisen opp.

På vegne av styret ønsker jeg dere alle en
riktig god sommer og vel møtt til høstens møter.
Hilsen Odd

