
 

 

    FORSVARETS SENIORFORBUND 
 AVDELING LILLEHAMMER 

 
 

ÅRSBERETNING FOR 2016 

 
Styret og tillitsvalgte i 2016: 

Styret: 

Martin Åsegg  Leder 

Finn Erik Høve Nestleder 

Ernst Sagstuen Kasserer 

Kjetil Brekke  Sekretær 

Einar Brusveen Vararepresentant 

 

Øvrige tillitsvalgte: 

Anders Andersen Revisor 

Arvid Killi  Revisor 

Jan Rune Lavik Valgkomite 

Arvid Bøe  Valgkomite 

 

Medlemsstatus 

I løpet av 2016 har ett medlem gått bort. Vi har fått11 nye medlemmer i løpet av året. Fire av 

de nye medlemmene er ikke fakturert for medlemskontingent da innmeldingen skjedde sent 

på året. Tre medlemmer har ikke betalt medlemskontingent for 2016, og er derfor strøket fra 

medlemsregisteret. En har byttet til annen avdeling og en ønsket ikke lenger medlemskap. 

Ved utgangen av 2016 har foreningen 96 medlemmer, herav 92 betalende. 

 

Møtevirksomhet 

Årsmøte ble gjennomført 24. februar 2016 i Fritidsmessen Jørstadmoen med 17 medlemmer 

til stede. 

Leder deltok på Lederkonferansen 11 – 13. mai.  

 

Det har vært gjennomført 10 styremøter 

27 saker er behandlet. De viktigste sakene er: 

 Konstituering av styret 

 Regnskap og økonomi 

 Medlemsregister og -oversikter. Web-statistikk 

 Medlemsinfo 

 Medlemsmøter 

 Oppmerksomhet til 17 jubilanter 

 Turer/arrangementer, reiser 

 Årsmøteforberedelser 

 Inntekter gjennom bingo og grasrotandeler 

 Medlemskort 
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Onsdagstreffen arrangeres hver onsdag på Gartnerhagen bo- og servicesenter. I høst har vi 

gjennomført disse møtene på Marche grunnet oppussing av lokalene på Gartnerhagen. Det er 

en fast kjerne på ca 15 medlemmer som trofast stiller opp. På ett av møtene hadde vi en 

representant fra firma «Et bedre liv» tilstede som ga en presentasjon av firmaets 

helseprodukter, praktisk demonstrasjon og testing av produktene. 

 

Turer/arrangementer 

Det har vært gjennomført tre medlemsturer i 2016. 

Årets langtur til Røros ble dessverre avlyst pga liten påmelding. 

Vi gjennomførte tur til Jotunheimen 7. september for 19 deltakere. 

Tradisjonell handletur til Sverige ble avholdt 16. november med 25 deltakere.  

Julebord på Sillongen Toten hotell ble gjennomført 14. desember med 19 deltakere. 

 

Økonomi 

Årets regnskap viser et overskudd på kr 17 417,46. Dette overskuddet skyldes at planlagte 

turer ikke ble gjennomført og forsiktig pengebruk. 

 

 

 

 

 

Martin Åsegg  Finn Erik Høve Ernst Sagstuen Kjetil Brekke  

Leder   Nestleder  Styremedlem  Styremedlem 


