Seniorsaken Bærum – Årsrapport 2016
Styrets sammensetning:
-

Per Nygaard-Østby, leder
Svein Sørlie, nestleder
Kari Vollestad, sekretær/kasserer
Jorunn Bakken Christensen, styremedlem
Jon Rogstad, styremedlem
Anne-Lisa Clausen, varamedlem
Marianne Arnesen, varamedlem

Revisor:
Seniorsaken sentralt.

Styremøter:
Det er avholdt 6 styremøter i perioden. Saker til behandling har vært strategiplan og prioriteringer,
regnskapsrutiner, medlemsregister, medlemspleie og medlemsmøter.
Det har også vært avholdt ett møte med Pensjonistpartiets ledelse.

Hjemmesiden:
Lokallagets hjemmeside har vært i jevnlig bruk av styret. Hjemmesiden er blitt løpende oppdatert med
informasjon om lokallagets aktiviteter og møter. Det synes dog å være problematisk at den ikke leses
veldig aktivt av medlemmene.
Det er også opprettet en Facebook-side som tenkes brukt til mer lokal, uformell informasjon hvor
medlemmene kan legge ut egen informasjon om aktiviteter eller forespørsler om ting av interesse.

Økonomi:
Medlemstallet pr. 31.12.16 er 480 medlemmer mot 611 pr. 31.12.2015.
Lokallaget fikk ett tilskudd på kr 9531.- fra Seniorsaken sentralt.
For øvrig vises til vedlagte regnskap og budsjett.
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Medlemsmøter:
Det har vært avholdt 4 medlemsmøter siden årsmøtet i 2016 med et variert programopplegg:
-

14. juni: På tur v/ Sigurd Årvig
11. september: Bærum kommunes planlagte seniorløp fra “ung” aktiv til pleietrengende og om
planer for seniorboliger i Bærum v/ Hans Kristian Lingsom
29. november: Status Bærum Sykehus og Venner av Bærum Sykehus v/ John Kjekshus
6. februar: Pensjonsordning og forventet utvikling; Hva skjer med din pensjon v/ Karl O. Bogevold
6. april: Sykehjem bra, men hjemme best? v/ Anita Vatland

Unge talenter fra Musikk- og kulturskolen i Bærum har underholdt på enkelte av våre temamøter.

Medlemstall:
Ved etablering av lokallaget var vi 611 medlemmer, i dag er vi 480 medlemmer, dvs. at medlemsmassen
er svakt dalende. Dette har skjedd delvis ved naturlig avgang og en del utmeldelser som skyldes påstått
misnøye med Seniorsaken som organisasjon. Vi tror dette skyldes en feiloppfatning av hva Seniorsaken
er ment å være. Det har vært reist kritikk mot Seniorsaken sentralt for at medlemsbladet ble fjernet.
Dette var et viktig kommunikasjonsorgan overfor medlemmer som ikke er på nett. Dessverre er det ikke
økonomi til å opprettholde produksjon og distribusjon av et blad lenger.
Medlemsverving er en aktivitet av stor betydning for en forening som, naturlig nok, er utsatt for utstrakt
naturlig avgang.

For styret
Per Nygaard-Østby
Sign.
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