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Elkem  Fiskaa  Pensjonistklubb 

ÅRSBERETNING 2017 FOR 18. DRIFTSÅR 1.1.-31.12.2017. 

1 Styret 
Styret i 2017:               Valgt for perioden:      
Leder/sekretær: Bjørn Johan Andersen     2016/2017    
Kasserer:  Sigurd Finne        2016/2017 
Styremedlem:  Bjørn Egil Hansen        2017/2018   
Styremedlem:  Svein Øvrebø     2017/2018    
Styremedlem:   Kjell Åge Mykland    2016/2017     
Styremedlem:   Almar Nilsen     2016/2017     
Styremedlem:   Johnny T. Nilsen    2017/2018   
Varamedlem:  Bernt Jensen     2017/2018   
Varamedlem:    Knut J. Notland    2017/2018   

Valgkomite:  Helge Tobiassen og     2016/2017   
   Helge Sigmund Fiskaa   2017/2018   
Revisor:    Finn Lohne     2017/2018   

Nettansvarlig 2017: Leder        

Det har vært avholdt 8 styremøter og 6 arbeidsmøter for leder og kasserer for skriving, kopiering og 
utsending av informasjon. Klubben har ikke hatt nestleder i 2017 og det er som anbefalt på årsmøte 2016. 
Det bør utarbeides oversikt og regler over styreoppgavene. 

Vår nettside efpklubb.no  har hatt ca. 5000 besøk i 2017. Facebook benyttes også til å legge ut informasjon 
og hedre til våre jubilanter. All informasjon kommer først på nettside og facebooksiden.    
Styret vil framover vurdere om vi bare skal ha nettsiden og kutte ut facebooksiden.  
Bruk av SMS ifm. påminnelse møter og aktiviteter har fungert godt. Kun et fåtall ønsker ikke dette. 

I desember fikk klubben sitt eget foretaksnummer og det har åpnet for at medlemmene også kan benytte 
Grasrotandel. Da vil 7% av spille-innsatsen tilkomme klubben uten at det går ut over spille-innsatsen eller 
gevinsten for spilleren. 

Stor takk til Anne Marie Karlsen for sitt engasjert på vår aktivitet rundt reiser. 

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

Vedtekter, opptakskrav og kontigent er på nettsiden og sendt ut sammen med årsmøte-innkallingen. 

2 Medlemmer 

Det er innmeldt 4 nye medlemmer, 1 avsluttet sitt medlemskap og 3 gått bort. 

Vi er i dag 213 medlemmer herav 142 hovedmedlemmer, 71 partnere og 18 partnere er blitt hovedmedlem. 

Det er ca. 85 medlemmer  som vi har registrert e-mailadresse på og det omtrent som sist år. 
Informasjon vil fortsatt sendes ut som brev ca. 4 ganger i året. 

Styret har besørget blomsterhilsen hjem til 20 jubilanter som fylte runde år iht. vedtektene. 
1 stk. 70 år,  10 stk. 75 år, 5 stk. 80 år, 1 stk. ble 85 år, 2 stk. 90 år og 1 stk. 95 år. Flott tradisjon. 

Det er ordnet med bårekrans til 3 av medlemmer som er gått bort i perioden.  

GLEDE 
SAMHOLD 
RESSURS

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 
samt økonomi.  Medlemmene har deltatt i avstemming på valg av reiser.  Påmelding til aktiviteter har vært 
rundt samme antallet som tidligere år.   

1 Årsmøte 2016 med 22 medlemmer.  
2 Vår tur til Husum i Tyskland med 22 medlemmer. 
3 Ny - Tur til Bragdøya med omvisning og reker med tilbehør med 30 deltakere.    
 Foreslåes også i 2018. 
4 Høst tur - dagstur til Telemarks og Setesdalen med 34 deltakere. 
5 NY - Flott høstfest på Myren Gård i oktober. Takk til dere alle som hjalp til og deltok.   
 Foreslåes også i 2018. 
6 Julemøte 13.12. var meget godt besøkt av 55 medlemmer.  
 Takk til Elkem for sponsing av møte med snitter og kaker. 
 Ragnar Tonstad fortalte om forskningen innen ER. 
 Julegaver ble delt ut og de som ikke kom, fikk sine pakker brakt hjem etter hvert.  
 I år ble det samme julepakke som Elkem-ansatte. Dette skal evalueres for 2018. 

Det er fortsatt noe redusert oppslutning rundt de enkelte aktivitetene. Det har ved 2 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. Ikke medlemmer betaler full pris. 

Klubben arbeider mye med å finne aktiviteter som gir våre medlemmer lyst il å delta på aktivitetene. 
Temamøter på medlemsmøtene er også en god tradisjon. 

4 Økonomi 

I 2017 hadde vi høy aktivitet og nye aktiviteter ble utprøvd. 
  
For året 2017 ble det et underskudd på kr. 37.821,84 mot godkjent budsjettert underskudd på kr. 34 500,-.   
Det betyr merforbruk på kr. 3.321,14 som må dekkes opp på driftskontoen.                        
Klubbens kapital på driftskontoen er redusert fra Kr. 45.324,30 (1.1.2017) til kr. 7.502,46 (31.12.2017) 
Det ble utført 272 transaksjoner på driftskontoen.  
Vår «sparekonto» har stått urørt og er lik som i 2016 pluss renter. 

Vi sponset turer og aktiviteter med kr. 54.222,44 mot budsjett kr. 57.500,- eks. julegaven. Dette er inkl. ny 
aktivitet i driftsåret som var høstfesten på Myren Gård som ble sponset med kr. 10.283,40. 

Utgifter til bringing av blomster til jubilantene er dekket med kr. 400,-. Budsjett kr. 1500,-. 
Det brukes fortsatt mye ressurser på å få inn medlemskontigenten, så her er det et forbedringspotensiale.  

Spesifisert kostnadsoversikt, også for hvert større arrangement i 2017, se egne oversikter. 

5 Avslutning 

Styret ser fram til et godt samarbeid med medlemmene også i 2018 og oppfordrer medlemmene til å melde 
inn ønsker om aktiviteter eller ting som kan være fint for klubben. 

Hilsen styret i 2017 

Sigurd, Johnny, Almar, Bjørn Johan, Knut J., Bjørn Egil, Bernt, Svein, Kjell Åge.


