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REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 

Ilseng Pensjonistforening avholdt møte i Ilseng Samfunnshus 

den 23. mai 2019 fra kl. 1800. 

Det møtte 38 betalende medlemmer.  

Leder Rolv Bråthen ønsket velkommen til møtedeltakerne. Han ønsket spesielt 

velkommen til kveldens underholder, Bjørn Spellemann Hansen.  Han startet opp 

kvelden med å bistå med åpningssangen – Sønnavindsvalsen. 

 

Saker til referat og behandling: 

 

Leder redegjorde for Pensjonistforbundets aksjon foran Stortinget den 6.6. kl. 

12oo.  Etter mange år uten forhandlingsrett, og med null-vekst i det økonomiske 

oppgjøret, er tiden nå inne for aksjon. Han redegjorde også for trygdeoppgjøret. 

 

Leder redegjorde også for skriv som forteller om virksomheten ved 

Nærmiljøsentralen, samt skriv fra Vallset og Romedal Røde Kors. 

 

Foreningen har mottatt gavemidler fra Sparebankstiftelsen til bruk for 

aktivisering av eldre.  Den mottatte sum er kr. 5.000,-. 

 

Foreningen har også mottatt tilbud fra Arbeiderbevegelsens Rus- og 

Sosialpolitiske Forbund  - AEF. om foredrag rundt temaet «Eldre og Rus». 

Valg: På årsmøtet klarte vi ikke å få fulltallig valgkomite. Det ble bestemt at 

dette skulle tas opp og avgjøres på et medlemsmøte før ferien.  Som nytt 

medlem i valgkomiteen ble foreslått Finn Pettersen.  Han ble enstemmig valgt. 

Medlemskontingent: Styret har også tidligere varslet om at det vedtaket som ble 

gjort på årsmøtet vedrørende medlemskontingent, ble av flere grunner uheldig. 

Styret har varslet at denne saken tas opp på nytt i et medlemsmøte.  På denne 

bakgrunn foreslo styret følgende: 

- Medlemskontingenten i Ilseng Pensjonistforening blir fra 2020 kr. 200,- pr. år. 

  Styret redegjorde for begrunnelsen for dette forslaget.  De foreslo at nye  

  medlemmer som melder seg inn fra 2020, og som melder seg inn etter 1.6.,  

  betaler halv kontingent ut første året. 

Styrets forslag fikk full støtte, og styret vil ta denne beslutningen til etterretning. 

Tur- og arrangementskomiteen kom med flere forslag til dagstur i løpet av 

september.  Mest konkret var forslag om tur til Gran og Hadeland den 19. 

september med Sverres Buss. I overkant av 20 sa seg umiddelbart interessert i 

denne turen.  Tas opp til endelig og bindende avgjørelse på møtet i august. 

Så var det Bjørn Hansens tur.  Han underholdt med behagelig musikk fra sitt 

rikholdige repertoar.  
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Han hadde også gode historier som vakte munterhet i salen, og han inviterte til 

allsang.    

 

Rolv utfordret så forsamlingen i en liten Quiz.  Dette gav gode diskusjoner i blant 

møtedeltakerne. 

 

Etter hvert ble det som vanlig kaffe og karbonadesmørbrød. Dette smakte 

fortreffelig, og loddsalget gikk strykende, og innbragte 2.190 kr. Etter en ny 

runde med sang og musikk, fikk gevinstene nye eiere. Takk som vanlig til Coop 

Marked, Ilseng, for flott fruktkurv. 

Møtet ble avsluttet med ei vise som Rolv har skrevet teksten på: Vår-tanker. 

 

Rolv Bråthen 

møtereferent 

 


