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MEDLEMSORIENTERING NR 2 - 2021 

 
 
Kjære medlemmer! 
 
Når dette skrives er vi allerede i mai måned, i «kom mai du skjønne milde 
…», mildt er det kanskje ikke helt ennå, men solskinnet vi har gir håp om 
nytt liv rundt oss. Naturen har så smått begynt å spire og kler seg i flotte 
lysegrønne farger. Vaksineringen mot Covid-19 er i gang og vi ser tiden 
nærmer seg til dagen vi kan treffes igjen. Bare litt til nå, litt tålmodighet så 
er vi et viktig steg nærmere en sosial hverdag hvor vi kan treffes igjen. 
 

Jeg var nettopp ute en tur og hørte at det foregikk soldattrening på 
skytebanene på Madla. Det minnet meg om det kontinuerlige arbeidet som 
foregår ved KNM HH og ved alle Forsvarets avdelinger. Vi kan være stolte 
av en gang å ha vært en del av dette viktige arbeidet.  
 

For oss i Seniorforbundet har vi også et viktig arbeid som må gjøres. Det er 
noe som heter «The more, the merrier» eller jo flere vi er, jo kjekkere har vi 
det sammen. For å kunne tilby aktiviteter som gir ny energi og nye impulser 
trenger vi nye medlemmer. 
 

Her kommer hver og en av dere inn i bildet. Dere oppfordres til å ta del i 
vervekampanjen som foregår nå og frem til 31 mai. Inviter en tidligere 
kollega eller en bekjent som du ønsker å dele det vi gjør sammen med.  
Jo flere du verver, jo større sjanse har du til å få en gevinst. Nærmere 
informasjon om vervekampanjen finner du på hjemmesiden til FSF, følg 
linken: https://forsvaretsseniorforbund.no/medlem . Innmelding kan 
gjøres via hjemmesiden, eller du kan ta kontakt med en av oss i styret så 
hjelper vi deg.  
 

Årsmøtet ble gjennomført den 25 mars i Lille konsertsal i Sola Kulturhus. I 
alt 19 medlemmer var til stede. At vi satt spredt utover i salen pga 
smittevernreglene gjorde ingen ting ift gjennomføring av møtet. Som 
møtedirigent ble Stein Erik Ansethmoen valgt og Torunn Hojem som 
referent med Solveig Aa Strand og Rita Årsand som protokollunderskrivere.  
Årsmøtesakene ble gjennomgått og godkjent. Følgende valg ble foretatt: 
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Til styret: 
 Leder   Barbro H Frøisland, gjenvalgt 2 år 

Nestleder  Rolf C Wold, ikke på valg 
 Kasserer  Marie Gjelsvik, ny for 2 år 
 Sekretær  Rita Årsand, var ikke på valg - omrokert 
 Styremedlem Håvard Haugen, gjenvalg 2 år – omrokert 
 Styremedlem Terje Gjelsvik, ny for 2 år 

Varamedlem Stein Erik Ansethmoen, gjenvalg 1 år – omrokert 

 

Som revisorer: 
Reidun Sørskår,   ikke på valg 

 Asbjørn Hammer  ny for 2 år 
 

Til valgkomite: 
Siw Stenerud  leder, ikke på valg 
Anders Mjånes  medlem, gjenvalg 2 år 
Kjell Ervik   varamedlem, gjenvalg 1 år 

 
 

Steinar Hojem og Torunn K. Hojem som gikk ut av styret etter eget ønske 
ble hedret med diplom og gaver. 
 

Ta kontakt med oss i styret dersom du ønsker å lese hele referatet. 
 
 

Styret har allerede hatt sitt første konstituerende møte som ble 
gjennomført digitalt.  
 
 
Styret ønsker å ta bilder fra aktivitetene våre og å dele dem på 
hjemmesiden og på trykk i informasjon som sendes ut digitalt og på papir.  
Hver enkelt oppfordres derfor til å gi beskjed til den som tar bilder dersom 
du ikke ønsker å bli tatt bilde av, men det er utrolig hyggelig at flest mulig 

vil være med på bildene våre       
 
 

Ønsker hver og en fin vår og forsommer! 

Hilsen 
Barbro Heløe Frøisland 

Styreleder 
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Bildet fra Årsmøtet 25 mars 21, foto Barbro Heløe Frøisland 

 
 

KOMMENDE AKTIVITETER: 

Kaffedrøs  Tur til Kvitsøy den 27 mai 

Alt er ferdig planlagt for torsdagsturen vår til Kvitsøy, se vedlagte 
invitasjon. Det er bare for dere å holde av dagen og melde dere på. Har du 
spørsmål er det bare å ta kontakt.  
Skulle turen mot formodning bli avlyst, vil vi arrangere en fottur på ca 2,5 – 
3 timer istedenfor. I så tilfelle blir det oppmøte på parkeringen ved Sola 
Strand Hotell samme dag kl 1100.  
De som er påmeldt til Kvitsøy turen vil få beskjed dersom vi må endre den. 
 

PLAN 2 HALVÅR 2021  
(Blir annonsert senere, men hold av datoene allerede nå) 

Medlemsmøter: 30 september – 28 oktober – 25 november Julefest/Årsfest 
Kaffedrøs m/påfyll er under planlegging samt Adventsstund i desember 

 

Vel møtt! 
Hilsen Styret 

 
 

 
Bilde fra et medlemsmøte, foto Barbro Heløe Frøisland  

 

AVLYSTE MØTER SIDEN SIST: 
29 april kansellert pga Covid-19 
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