FORSVARETS SENIORFORBUND
AVDELING LILLEHAMMER

ÅRSBERETNING FOR 2017
Organisasjon:
Forsvarets Seniorforbund avdeling Lillehammer er en avdeling under Forsvarets
Seniorforbund (FSF) og avdelingen er registrert i Frivillighetsregisteret med orgnr
983 035 299.
Styret og tillitsvalgte i 2017:
Styret:
Martin Åsegg
Leder
Asle Kjelsberg
Nestleder
Ernst Sagstuen
Kasserer
Kjetil Brekke
Sekretær
Einar Brusveen
Vararepresentant
Øvrige tillitsvalgte:
Anders Andersen
Revisor
Arvid Killi
Revisor
Jan Rune Lavik
Valgkomite
Magne H Gudbrandsen Valgkomite
Medlemsstatus
I løpet av 2017 har ett medlem gått bort. Vi har fått 6 nye medlemmer i løpet av året. Tre av
de nye medlemmene er ikke fakturert for medlemskontingent da innmeldingen skjedde sent
på året. To medlemmer har ikke betalt medlemskontingent for 2017, men er foreløpig ikke
strøket fra medlemsregisteret. Fem ønsket ikke lenger medlemskap.
Ved utgangen av 2017 har foreningen 97 medlemmer, herav 92 betalende.
Møtevirksomhet
Årsmøte ble gjennomført 22. februar 2017 i Fritidsmessen Jørstadmoen med 23 medlemmer
til stede.
Leder deltok på Landskonferansen 8 – 10. mai på Gjøvik. Avdelingen vår deltok med tre
medlemmer til administrasjon av landsmøtet.
Det har vært gjennomført 9 styremøter
36 saker er behandlet. De viktigste sakene er:
• Konstituering av styret
• Regnskap og økonomi
• Medlemsregister og -oversikter. Web-statistikk
• Medlemsinfo
• Medlemsmøter

•
•
•
•
•
•
•

Oppmerksomhet til 15 jubilanter
Turer/arrangementer, reiser
Årsmøteforberedelser
Inntekter gjennom bingo og grasrotandeler
Bruk av Jorekstad bad for våre medlemmer
Info for personell på Hovemoen og Jørstadmoen
Diplom med Norges regenter fordelt til alle medlemmer

Onsdagstreffen arrangeres hver onsdag på Gartnerhagen bo- og servicesenter. Det er en fast
kjerne på ca 15 medlemmer som trofast stiller opp. På ett av møtene var det en av våre
medlemmer, Henrik Lambine, som hadde et interessant foredrag fra egen deltakelse under
krigen i 1940.
Turer/arrangementer
Det har vært gjennomført fire medlemsturer i 2017.
• Vi gjennomførte tur til Krigshistorisk museum på Moelv med orientering om krigen
langs med Mjøsa av tidligere forsvarssjef, Harald Sunde, 21. juni for 13 deltakere
• Dagstur til HV-skolen på Dombås og Dombås krigsminnesamling 6. september med
18 deltakere
• Tradisjonell handletur til Sverige ble avholdt 15. november med 24 deltakere
• Julebord på Sillongen Toten hotell ble gjennomført 6. desember med 30 deltakere.
Økonomi
Årets regnskap viser et underskudd på kr 5 152,80. Dette underskuddet skyldes i hovedsak
mindre bingoinntekter enn budsjettert
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