
           

 

Årsberetning 2015
Innledning
Virksomheten i 2015 har i hovedsak fulgt samme opplegg som de foregående år.
Forholdet til vår vertsavdeling Haakonsvern er utmerket, og vi får de tjenester som vi har behov for, og 
som er hjemlet i avtale mellom Forsvaret og Forsvarets Seniorforbund. Dette gjelder post-, trykkeri- og 
transporttjenester.
Styret har fremmet behov for ny pc og printer til kontoret og har fått informasjon om at dette vil bli 
innkjøpt og levert avdelingen i løpet av januar måned.

Styrets arbeid  
Styret avholder sine møter i forkant av medlemsmøtene, og hele styret har møterett. Sakene som har 
vært behandlet har vært av rutinemessig art men styret bruker mye tid på tilrettelegging av 
medlemsmøtene inklusive underholdningsbidragene.

Medlemsinformasjon
I løpet av året er det sendt ut 1 medlemsorientering. Informasjon gis også på medlemsmøtene, og god 
oppslutning her er viktig for informasjonsflyten i avdelingen.
I tillegg benyttes E-post og mobilvarsling.

Medlemmer
Siden forrige årsmelding har styret registrert og fått melding om at følgende medlemmer er gått bort:
Mathilde Breen Jenny Engelbreth Gustav Furu Sigmund Mikkelsen Audhild Valvatne

Medlemsendringene i 2015 har vært, utenom dødsfall, 19 utmeldte/strøkne og 1 innmeldt.
Ved årsskiftet har avdelingen 219 medlemmer. Ved forrige årsskifte hadde vi 241 medlemmer.

Styret har vært:
Leder: Egil Eikanger Styremedlem: Arne Gunnar Trædal
Nestleder: Lars T. Sætre                                         Styremedlem: John Daatland
Sekretær: Haldor Halvorsen             Varamedlem: Greta Øvre-Eide
Kasserer: Elna Lappegård             Varamedlem: Gert K.Lofthus

Andre tillitsvalgte:
Revisorer: Tom Egil Lilletvedt og Alf Oliversen
Valgkomité: Arne Bryøen

Oppnevnte komiteer
Reiseleder: Berit Wollan 
Lotterikomité: Greta Øvre-Eide 
Programkomitè:        Styret har tatt seg av denne funksjonen

Økonomi
Avdelingens økonomi er tilfredsstillende og inntektene fra medlemskontingenten dekker driftsutgiftene. 
Møtebetalingen på kr 100.- dekker utgiftene til servering og lotterigevinster på årsbasis. 
Julemøtet ble subsidiert med ca 130 kr pr person.

Medlemsmøter
Nedenfor følger et kortfattet sammendrag av siste års møteaktivitet. Møtene har som faste innslag enkel 
beverting og lotteri.

Dato Aktivitet Medl
08.01 Inger Lise Skarstein kåserte om kulturhistorie i Bergens-området. 41
12.02 Årsmøte 45
13.03 X-politimester Ragnar Auglend: Menneskerettighetene og Grunnloven 35

 



09.04 Roald Sætre holdt foredrag om Fridtjof Nansens tid ved Bergens Museum 1882-87 36
07.05 Shantikoret ”Cape Horn” underholdt 41
13.08 Første møte i høstsesjonen. Uformelt møte med underholdningsbidrag fra medlemmer 33
10.09 Karsten Stene kåserte ”Tidt eg minnes ein gamal gard” om gården Spjeldnes i Lindås 37
08.10 Teatersjef Agnete Haaland kåserte rundt kunstbegrepet, leste dikt og fortalte fra DNS 52
12.11 Dag Lindebjerg kåserte om kystkulturen og fortalte fra sine mange programmer i NRK 47
10.12 Julemøte. Eget program.  Gjester: Marineprest Bernt-Inge Misje  og NK Haakonsvern 

Karstein Storaas. Underholdning ved musikanter fra Sjøforsvarets musikkorps
50

Dette gir et gjennomsnittlig fremmøte på 42 mot 43 i 2014.  

Turer
Det har vært gjennomført følgende turer med deltagelse fra våre medlemmer:

 Dagstur til Rosendal i juni 39 deltagere
 Sicilia august 5 deltagere
 Mosel/Rhinen oktober 19 deltagere

                       
Andre aktiviteter og tillitsverv
Sekretær og kasserer deltok på landsmøtet i Forsvarets seniorforbund 11-13 mai på Gjøvik.
På landsmøtet ble Tor Lien valgt som varamedlem fra region 7, vår region, til forbundets landsstyre.
Arne Gunnar Trædal har vært representant i Hordaland fylkes eldreråd og er etter  høstens valg nytt 
medlem i Bergen kommunes eldreråd. Eli Nordstad er innvalgt som varamedlem til eldrerådet i fylket. 
Styret hadde fremmet kandidater til alle vervene.

Ramme for virksomheten i kommende år
Virksomheten vil være av samme omfang som tidligere år med hovedvekt på sosial samvær.
Medlemsmøtene arrangeres den 2.torsdagen i måneden og med det innhold som medlemmene er kjent 
med. I juni arrangeres dagstur i stedet for medlemsmøte og juli er møtefri. Sammenkomsten i desember 
vil som vanlig være preget av julehøytiden. Når det gjelder reiseaktivitet vil dette gjøres kjent på 
medlemsmøtene.
Forbundet har besluttet å innføre et nytt medlems-og  regnskapssystem for alle avdelinger i 2016.

Appell

Ikke glem å gi din ledige grasrotandel til avdelingen, som har organisasjonsnr 997349903. Husk å 
melde fra om adresseendringer.

Styret

 


