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Elkem  Fiskaa  Pensjonistklubb 

ÅRSBERETNING 2016 for 17. driftsår 1.1.-31.12.2016. 

1 Styret 

Styret har bestått av:       Valgt for perioden: 

Leder :  Frithjof Cappelen Smith og  
   Bjørn Johan Andersen fra 25.4.  2016/2017   
Nestleder:  Gunnar Iversen     2015/2016 på valg for 2 år 
Sekretær:  Inkludert i lederen sin rolle 
Kasserer:  Sigurd Finne      2016/2017 
Styremedlem:   Kjell Åge Mykland    2016/2017    
Styremedlem:  Jahn Petter Wilhelmsen   2015/2016 på valg for 2 år 
Styremedlem:   Almar Nilsen     2016/2017 
Styremedlem:   Johnny T. Nilsen    2015/2016 på valg for 2 år 
Varamedlem:  Bernt Jensen     2015/2016 på valg for 2 år 
Varamedlem:    Arild J. Borgan    2015/2016 på valg for 2 år 

Valgkomite:  Helge Tobiassen og     2016/2017 
   Helge Sigmund Fiskaa   2015/2016 på valg for 2 år 
Revisor:    Finn Lohne 
IT-konsulent:   Jørgen Vik (frivillig) 

Det har vært avholdt 5 styremøter og flere arbeidsmøter for utsending av informasjon. 

Styret har i slutten av perioden opprettet nettside efpklubb.no og facebook: Elkem Fiskaa Pensjonistklubb 
og har forventninger at det skal gi medlemmene hurtigere tilgang til informasjon om klubben og dens 
aktiviteter. 

I tillegg har Anne Marie Karlsen vært engasjert på aktivitet rundt reiser. 

Lederen i klubben har hatt ett møte med Elkem for avklaring av saker.     
Styret takker Elkem for godt samarbeid og deres bidrag til aktivitetene i klubben.  

Det er fra tidligere utarbeidet vedtekter for klubben som finnes på nettsiden og sendt ut med årsmøte- 
innkallingen. 

2 Medlemmer 

Det er innmeldt 2 nye medlemmer og 5 utmeldte medlemmer. 

Vi er i dag 142 hoved-medlemmer med 67 partnere. Flere partnere har over tid blitt hoved-medlemmer. 

Det er ca. 85 medlemmer som vi har registrert e-mailadresse på og det er en god økning de siste årene. 
Informasjon vil fortsatt sendes ut som brev 2 til 3 ganger i året. 

Styret har besørget blomsterhilsen hjem til 29 jubilanter som fylte runde år iht. vedtektene. 
13 stk. 70 år, 2 stk. 75 år, 3 stk. 80 år, 10 stk. ble 85 år, 1 stk. 90 år og det er imponerende.  

Det er gitt båre kranser/blomster til 4 medlemmer som er gått bort og i tillegg er  partnere gått bort som iht. 
vedtektene ikke får krans/blomster. 

http://efpklubb.no
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3 Aktiviteter for medlemmene 

Det har vært avholdt 4 medlemsmøter i etterkant av styremøtene og gitt informasjon om aktiviteter og 
reiser. Medlemmene har deltatt i avstemming på valg av reiser.  Påmelding til aktiviteter har vært rundt 
samme antallet som tidligere.   

1 Årsmøte 25. februar 2016 med 22 medlemmer. Årsmøte greide ikke å finne ny leder, så det ble  
 gjort på ekstraordinært møte 25.4. 
2 Vår tur.til Fyn i Danmark. 10 medlemmer deltok. 
3 Høst tur - dagstur til Telemarkskanalen. 34 deltakere. 
4 Julemøte 13.12.2016 var meget godt besøkt av 55 medlemmer.  
 Odd Olsen fortalte on driften av Elkem Carbon - utvikling, oppkjøp, energieffektivisering mm. 
 Julegaver ble delt ut og de som ikke kom, fikk sine pakker brakt hjem etter hvert.  

Det er fortsatt noe redusert oppslutning rundt de enkelte aktivitetene. Det har ved flere aktiviteter vært med 
personer som ikke er medlemmer, men det har vært gjort så lenge det er plass og at det tilbringer klubben 
reduserte kostnader for turen.  

Klubben arbeider mye med å finne aktiviteter som gir våre medlemmer lyst il å delta og at det er iht. våre 
vedtekter. 

4 Økonomi 

I 2016 drev vi aktiviteter på et godt nivå og totalt ble det et overskudd på nok 3.736.83. 
Spesifisert kostnads-oppsett for 2016 vil bli utdelt på årsmøte.  

Styrets forslag til budsjett for 2017 vil bli framlagt på årsmøte. 

5 Avslutning 
Styret ser fram til et godt samarbeid med medlemmene også i 2017 og oppfordrer medlemmene til å melde 
inn ønsker om aktiviteter av alle type kategorier.  

Hilsen styret 
Sigurd, Kjell Åge, Johnny, Jahn Petter, Almar, Gunnar, Bjørn Johan, Bernt, Arild J. 


