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MEDLEMS ORIENTERING NR 2 - 2020
Kjære medlemmer!
PÅ BAKGRUNN AV NYHETEN OM SPREDNINGEN AV CORONAVIRUSET OG REGJERINGENS
TILTAK FOR Å BEGRENSE SMITTEN, UTSETTER FSF-ROGALAND MØTEAKTIVITETENE FREM
TIL ETTER SOMMEREN.
Alle oppfordres til å holde seg oppdatert via media og gjennom kommunenes
nettsider på hvordan forholdene utvikler seg.
Rådene om god håndhygiene og avstand til andre mennesker er utrolig viktig,
spesielt for oss og vår medlemsgruppe. Oppfordringen om å isolere seg fra andre
mennesker har gitt god effekt i andre land. Følger vi anbefalingene som er gitt,
er det håp om å unngå smitte.
Har du behov for å ha noen å prate med, ring gjerne en av oss i styret - 
det kan være godt å ha noen å dele tankene med. (se mobil nr nedenfor.)
I tiden fremover til vi kan gjennoppta medlemsaktivitetene, vil styret bruke tid
på å se på muligheter for nye aktiviteter og legge en plan for en vervekampanje
spesielt.
Årsmøtet ble avholdt den 27 februar på Sola Kulturhus
Leder Barbro åpnet møtet med å ønske de ialt 19 fremmøtte velkommen. Som
møteleder ble Steinar Hojem valgt og årsmøtedokumentene ble gjennomgått i
tur og orden iht sakslisten og de nødvendige vedtak ble fattet. Ønskes utskrift fra
protokollen, er det bare å ta kontakt med Barbro om det!
Siste del av møtet var valg og nedenfor er listet hvem som har påtatt seg de ulike
vervene og oppgavene som bekles:
Styret:
Leder Barbro H Frøisland Ikke på valg 934 37 672
Nestleder Rolf C Wold Valgt for 2 år, ny 976 40 970
Kasserer Barbro H Frøisland går inn i rollen for 1 år
Sekretær Torunn K. Hojem Ikke på valg 922 19 523
Styremedlem Steinar Hojem Valgt for 1 år 920 14 678
« Stein Erik Ansethmoen Gjenvalgt for 1 år 915 42 326
« Rita J Årsand Valgt for 2 år, ny 991 68 500
Varamedlem Håvard Haugen Valgt for 1 år, ny 934 05 135
 
Valgkomite:
Leder Siw H T Stenerud Valgt for 2 år
Medlem Anders Mjånes Valgt for 1 år
Revisorer:
Reidun Sørsgår Valgt for 2 år
Torbjørn Storslett Valgt for 1 år

Det ble servert smørbrød og kaffe i pausen mellom årsmøtet og kveldens
foredrag ved oberst Nils Frøisland om Redningshelikoptertjenesten i
Luftforsvaret. Flere av medlemmene uttrykte at foredraget var meget interessant.

Medlemskontingent
Av vedlagte faktura for årskontingent, vil dere se at denne har økt. Andelen av
kontingenten som går hhv til forbundet sentralt og til oss lokalt er vedtatt økt
med kr 50,- hver seg og total kontingent er dermed kr 400,-. 
Økningen er foretatt for å dekke økende kostnader, noe vi håper på forståelse



for.

Medlemsmøter – Medlemsmøter – Medlemsmøter
26 mars – AVLYSES / utsettes til et senere tidspunkt

«Operasjon Doomsday - frigjøringen av Rogaland» 
foredrag ved Atle Skarsten

23 april – AVLYSES / utsettes til et senere tidspunkt
«Hva skjer når hørselen begynner å svikte?»

foredrag ved audiopedagog Anita Moen
 

PLAN FOR ANDRE HALVÅR :
24 september - 29 oktober - 26 november Julefest

Kaffedrøs – Kaffedrøs – Kaffedrøs – Kaffedrøs
Avventes inntil videre.

Feriereiser
Split i Kroatia i perioden 17.09 – 24.09.2020

(tas forbehold om endringer)
Er du interressert i å bli med ta kontakt med enten

Boreal Reiser telefon 51820210 eller E-post reiser@boreal.no
eller til vår reisekontakt Torbjørn Storslett

telefon 90976555 eller E-post torbjorn.storslett@lyse.net

 
Påmeldingfrist 30.06.2020

Det tas forbehold om endringer ifm utbruddet av Coronaviruset

 
Med vennlig hilsen

Styret
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