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ÅRSBERETNING FOR 2022 

Navn på forening: Risør Pensjonistforening 

Årsmøtet ble avholdt sted og dato: Kinosalen i Risørhuset. 22. februar 20222 

 

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: Jens Høibø 1 

Nestleder: Kjell Skarheim 1 

Kasserer: Harald Pettersen 1 

Sekretær: Stein Brox-Nilsen 2 

Styremedlem: Grethe Stensen 1 

Varamedlem: Reidun Gryting 1 

Varamedlem: Ørnulf Saltnes 1 

Varamedlem: Grunde Hannemyr 1 

Revisor: Alf Henriksen 1 

Valgkomité: Bjørg Gundersen leder 1 

Valgkomité: Lars Ole Røed ,  Elin Ausland 1 

 

Styremøter 

Antall styremøter: 8 

Viktige saker som 
har vært behandlet i 
styret: 

Viktige saker: 

• Lokaler til medlemsmøter. Etter at vi ‘mistet’ EB-lokalene har vi 
leid av Frelsesarmeen. Gode tilbakemeldinger. 

• Etablering av frivilligsentral i Gamle sykehuset. Vi er i aktivt 
samarbeid med kommunen. Blir våre nye lokaler til styremøter, 
div. aktiviteter) 

Andre saker: 

• Flyktningesituasjonen 

• Landsmøteforberedelser 

• Arendalsuka 

• Sølvgrå kulturmidler 

• Byjubileet 

• Fast post: innspill fra eldreråd 

• Innspill Sentrumsplanen (Nedgravde søppelanlegg/Beredskap) 
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Andre tillitsvalgte (F.eks. medlemmer av ulike komitéer i lokalforeningen):  

Navn Verv 

Grethe Stensen  Turgruppe 

Ørnulf Saltnes  Turgruppe 

Anna Paulsen Turgruppe 

  

  

 
 
Deltar lokalforeningen i samarbeidsutvalg i kommunen?  

(Sett kryss)  

 
 
Har lokalforeningen representanter i eldreråd og/eller brukerutvalg? 

Navn Råd/utvalg 

Kjell Skarheim Eldrerådet 

Bjørg Gundersen Eldrerådet 

Grunde Hannemyr Eldrerådet 

  

  

 
 
Valgte delegater som deltok på Fylkesårsmøtet:   

Navn: Kjell Skarheim, Grethe Stensen, Harald Pettersen 

Navn: Jens Høibø  møtte som leder av Fylkesstyret 

Navn:  

 

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

Type kurs/konferanse Antall deltagere 

Sammenslåingsfest (Agder) 3 

Regionskonferanse Pensjonistforbundet Agder 4 
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Medlemsutvikling 

Antall medlemmer i foreningen: 219 Pr. dato/år: 16.01.23 

 

Økning (nedgang) av antall medlemmer i løpet av året:  +5 

 

Verveaktiviteter 
Her kan dere skrive 
hvilke verveaktiviteter 
dere har hatt: 

Vi har ikke gjennomført noen spesielle verveaksjoner, men brukt de 
arenaene der vi møter ikke-medlemmer: 

• Våre medlemsmøter og turer – som også er åpne for ikke-
medlemmer 

• Annonser 

• Aktivitene i Torvet 1 
 
Det er et potensiale for å intensivere vervearbeidet. 

 
Økonomi 

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

Foreningen har en tilfredsstillende økonomi. Regnskapet for 2022 
viser et overskudd på kr 6 932,-  
Viser for øvrig til regnskapet 

 

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

Antall 
medlemsmøter: 

7 

Her skriver dere om 
tema/aktivitet på 
møtene: 

1 Medl.møte 07.04.2022: Tema Helse og Omsorgstjenestene i Risør 
2 Medl.møte 5. mai 2022: Tema Flyktningsituasjonen i Risør 
3 Medl.møte 2.juni 2022: Tema: Den Hellige Ånds kirke i Risør. 
4 Medl.møte 1. sept.2022: Tema: Svein Skalvik opptrådte. 
5 Medlmøte 6. okt. 2022: Tema: Boken om Risør sjømannsforening.  
6. Medl.møte : Tema Sentrumsplanen i Risør. 
7. Medl.møte 1. desember: Tema Julebord 
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Åpne møter 
(Annonserte arrangement som er gratis og åpent for alle pensjonister, med hovedformål å 
synliggjøre Pensjonistforbundet og verve nye medlemmer) 

Antall åpne møter: 0 

Her skriver dere om 
tema på møtene: 

Alle våre medlemsmøter er imidlertid åpne.  
 
Det er et mål å ha minst ett åpent møte hvert halvår. 

 

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. 

• Dagstur til Arkivet 

• Dagstur til Z-museet - Treungen 
 

• Omvisning Låven på Randvik 
 

• Munkebaking v/Reidun Gryting 
 

• Billedhåndtering v/May-Britt Blesvik 
 

• Drop-in på torsdager 
 

Ikke nok påmeldinger til flerdagstur 

 

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. 

Alle våre arrangementer legges inn på hjemmesida vår. 
Det sendes jevnlig ut sms’er til medlemmene våre med link til 
hjemmesida. 
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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: 

Første halvår var aktiviteten fortsatt preget av pandemien, men 
utover året har det blitt normal drift. Det er god oppslutning om 
medlemsmøtene med et oppmøte som varierer fra 40-70 
deltakere. Kjøkkengruppa gjør en god jobb for å skape en trivelig 
ramme rundt møtene. 
Styrets medlemmer inklusive varaene stiller jevnlig opp på 
møtene. Det er veldig positivt. 
 
Vi har nå avviklet lokalene i Torvet 1 og skal nå inn i et større 
fellesskap i den nye frivilligsentralen. Det blir spennende og gir 
gode muligheter for å styrke frivilligarbeidet i kommunen.  

 

 

 

Sted og dato: Risør 16.1.2022 

Signeres av 
lokalforeningens leder: 

Jens Høibø 

 


