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M Ø T E R E F E R A T  STYREMØTE  5 /2016 OG  
MEDLEMSMØTE 3/2016 11.10.16 og 4/2016 13.12.16 (JULEMØTE) 

Møte

Tid/sted Onsdag 11. oktober 2016 kl. 9 - 11:30, Lillekantina på Fiskaa

Styret Leder og sekretær -    Bjørn Johan Andersen  -   BJA                
Nestleder -                  Gunnar Iversen -               GI                    
Kasserer -                   Sigurd Finne  -                  SF                                                   
Medlem -                     Almar Nilsen  -                  AN                                                     
Medlem -                    Jonny Nilsen  -                  JTN                                                 
Medlem -                    Jan Petter Wilhelmsen  -  JPW                                   
Medlem -                    Kjell Åge Mykland  -          KÅM                                                      
varamedlem               Bernt Jensen  -                 BJ                                              
varamedlem               Arild Jarle Borgen  -          AJB                                    

Andre Innkalt Gjensidige Forsikring på medlemsmøte

Forfall Gunnar Iversen, Almar Nilsen (meldt fravær), Kjell Åge Mykland (meldt fravær), Bernt Jensen (meld fravær), Arild J Borgan 
(meldt fravær)

Neste møte Tirsdag 13. desember 2016 (Styremøte avlyst av leder i ettertid pga. julemøte samme dag med medlemmene)

Forfall Eventuelt forfall til neste møte bes meldt til Bjørn Johan snarest.

!  Elkem Fiskaa Pensjonistklubb

Saks
nr. Saker Ansv. Frist 

2017

1 SAKSLISTE - REF. UTSENDT MØTEINNKALLING  
Ingen innkomne saker fra styremedlemmer før møtet. 
.1  Godkjenning siste møtereferat    
.2 Økonomi - status og budsjett 2016 
.3 Medlemsoversikt, nye medl og blomsterliste   
.4 Innkjøp julegaver 2016 og julemøte     
.5 Tur våren 2017 
.6            Aktiviteter 
.7 Arbeidsliste  
.8 Eventuelt 
.9 Dato for styre- og medlemsmøte  
.10         Kort fra medlemsmøte når det avholdes samme dagen etter styremøte.

BJA 
SF 
BJA 
BJA 
BJA 
BJA 
BJA 

ALLE 
ALLE

1.1 Godkjenning siste møtereferat:       Styremøte  nr. 4 BJA Godkje
nt

1.2 Økonomi: 
-  Kort status om økonomien - beløpene ble opplyst til styremedlemmene og medlemmen.                  
Ingen store bevegelser  siden siste møte.  
- Giro for innbetaling av medlemskap for 2017 må framskaffes eller utarbeide skriv e.l. for å få       
effektive rutiner på dette. Sendes ut etter årsmøte i mars 2017.

SF 

1.3 Medlemsoversikt, nye medl og blomsterliste: 
-  Medlemsliste gjennomgått i korthet. Ett nytt medlem siden siste møte.  
-  Kfr. personal avd. vedr. info. gis om klubben til de som blir pensjonister, og deres svar er at 

 alle som slutter får vårt siste notat på styresammensetningen, slik at de har anledning til å ta 
 kontakt selv. Nytt infobrev lages til personalavd. som gis til kommende pensjonister. 

Pr. dd. er vi 141 medlemmer og 65 partnere til disse. Fordeling 80% menn og 20% kvinner. 
-   Blomster-lista ble gjennomgått mht. hvem som har fått blomster siste perioden og hvem som 
    skal ha blomster framover. Noe forandring ble gjord mht. hvem i styret leverer til hvem. 
- Oppmerksomhet ved dødsfall har vi blitt ening om at vi må minne hverandre på alt etter om 

vi ser det i  avisa eller vi hører om det fra andre hold. 

 
SF

BJA

                                                                                

1.4 Innkjøp julegaver 2016 og julemøte:  
Det kjøpes inn julegaver som tidligere til ca. 600,- pr. pakke inkl. mva. 
Alternative leverandører kontaktes samt høre med tidligere innkjøp. Pakkene bestilles så snart 
innholdet er bestemt. 
Bilverkstedet reserveres for utlevering av pakkene. 
Julemøte med utlevering av pakker planlegges uke 50. Lillekantina reserveres eller at det er 
forespurt om adm. dir, Helge Aasen kan holde en tale om Elkems status. 

SF/BJA 
BJA 

BJA

1.5 Tur våren 2017: 
AMK presenterte forslag til tur til Husum i Tyskland. I tillegg ble det lagt fram for slag til 
Fredrikstad og Gøteborg inkl. besøk hos Volvo. 

AMK/BJA
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1.6 Aktiviteter: 
Det settes opp en årskalender for store deler av 2017 så medlemmene får plottet  inn vår 
aktivitet i sine planer. Dette legges på vår nettside.

BJA

1.7 Arbeidsliste for oppgaver og styret: 
Leder gikk gjennom ei arbeislista med punkter som styret skal sette prioritet på: 
- opprette nettside 
- lage logo for klubben 
- «visitkort» for klubben ifm innhenting sponsor artikler, kjøp på Elkem-avtaler  mm 
- hvem gjør hva i styret 
- nedsette et reise-utvalg/koordinator 
- opprette organisasjonsnummer for klubben 
- bruk av Elkems innkjøpsordning 
- fordeler Elkem har med å sponse Kilden 
- foredragsholdere ved medlemsmøter mm. 
- bruk av sms ovenfor våre medlemmer - kostnadene med slikt? 

Lista gjennomgås på hvert styremøte for å ta status og event. legge til punkter 

* Kan oversikt skaffes??

BJA 
BJA 
BJA 
BJA 
BJA 
SF 
BJA 
BJA 
BJA 
BJA 
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1.8 Eventuelt: - Intet fra medlemmene i styret.

1.9 Styre- og Medlemsmøter i 2016: 
møte 1 - onsdag     30. mars             kl   12 - 14 
møte 2 - tirsdag      26. april              kl.  12 - 14 inkl. medlemsmøte 
møte 3 - mandag    13. juni               kl.  14 - 16 
møte 4 - mandag      9. august          kl.  11 - 13  
møte 5 - tirsdag      11. oktober         kl.    9 - 13 inkl. medlemsmøte 
møte 6 - tirsdag      13. desember     kl.    9 - 13 inkl. medlemsmøte (styremøte utgår) 

I 2017 vil styre- og medlemsmøter bli lagt til onsdager så langt det er mulig.

BJA

1.10 Medlemsmøte samme dag kl. 11-14. 
Frammøte av 35 medlemmer inkl.styremedlemmer.  
Orientering bel holdt innledningsvis fra Gjensidige om forsikringer mm. 
Medlemmene ble orientert om ant. medlemmer og pensjonist-gruppens økonomi. 
Likeledes orientering av aktiviteter i 2017 og det viktigste som skjer framover bla. oppretting av 
nettside mm. 
Medlemsmøte stemte for turen til Husum og det jobbes videre med det.  
På medlemsmøte kom det fram fra om regulering av pensjon-avkastningen - hvorfor reguleres 
den ikke?

BJA 

AMK/BJA 
BJA ikke 

avkl.

Jule-/medlemsmøte tirsdag 13.12. kl. 11-14. 
Godt oppmøte med 55 medlemmer. Fint arrangement med mye god mat og kake, samt at vi 
viste bilder fra «gamle dager» i 1984. Disse ligger på nettsiden. Takk til Elkem for sponsing av 
serveringen. 
Odd Olsen fra Carbon holdt et godt innlegg om Carbon´s status og det så lyst ut framover. 
Jule-posene med mat ble levert i rett tid og utdelingen gikk fint, selv om det måtte ringes til flere 
som en påminnelse samt at noe ble kjørt ut og noe oppbevart for seinere avhenting.  
Likeledes ble nettside og facebooksiden presentert samt «medlemskort» som medlemmene 
kan benytte for å dokumentere at de er medlem av Elkem Fiskaa Pensjonistklubb. 
2 gensere med klubbens logo ble også presentert og forslaget ligger på nettet. 
Kort orientering om møter og aktiviteter i 2017.  

BJA
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