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Elkem  Fiskaa  Pensjonistklubb 

ÅRSBERETNING 2018 FOR 19. DRIFTSÅR 1.1.-31.12.2018. 

1 Styret 

Styret i 2017:               Valgt for perioden:      

Leder/Nettansvarlig: Bjørn Johan Andersen     2018/2019    
Kasserer/Nestleder: Sigurd Finne        2018/2019 
Sekretær:   Johan Svensson       2018/2019    
Styremedlem:   Tore B. Larsen     2018/2019   
Styremedlem:   Svein Øvrebø     2017/2018   
Styremedlem:   Bjørn Egil Hansen      2017/2018  
Styremedlem:   Johnny T. Nilsen    2017/2018   
Varamedlem:  Bernt Jensen     2017/2018   
Varamedlem:    Knut J. Notland    2017/2018   

Valgkomite:  Helge Tobiassen     2018/2019   
   Helge Sigmund Fiskaa   2017/2018   
Revisor:    Finn Lohne     2017/2018    
     
Det har vært avholdt 6 styremøter og 5 arbeidsmøter for leder og kasserer for skriving, kopiering, 
fakturering kontigent og turer samt  utsending av informasjon. Stor takk for innsatsen til medlemmen i 
styret. Normalt innkalles alle 9 til styremøtene og vi har vært i snitt 5 tilstede på hvert møte. 
Det bør utarbeides oversikt og regler over styre oppgavene. 

Vår nettside efpklubb.no  har hatt ca. 13500 oppslag  siden opprettelse i 2016. 
Facebook benyttes også og da særlig til å legge ut informasjon om turer  og hedre til våre jubilanter. 
 All informasjon kommer først på nettside. Det bør vurderes om Facebook bør utgå. 
Bruk av SMS ifm. påminnelse møter og aktiviteter har fungert godt og koster ikke klubben noe. 
Kun et fåtall ønsker ikke SMS. 

I 2017 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. I 2018 kom det bare inn kr. 481,- fordelt på 3 spillere. Her er det et potensiale. 

Stor takk til Anne Marie Karlsen for sitt engasjert på vår aktivitet rundt reiser og lotteri på reiser. 
Det har ikke vært avholdt eget møte med Elkem i år, men en aktiv dialog fortløpende. 
Styret takker Elkem Fiskaa ved Unni Wilhelmsen for godt samarbeid og deres bidrag til aktivitetene i 
klubben. Takk også til Katja Leland for oppdateringen av aktivitetene i Elkem ved vårt julemøte 11.12.  
og for sponsingen av snitter og kaker. 

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

2 Medlemsoversikt 2018 

Det er innmeldt 4 nye medlemmer,  2 avsluttet sitt medlemskap og 9 gått bort. 
Det ble ordnet med båre krans til de 9 medlemmene som er gått bort i perioden. 

Vi er i dag 204 medlemmer herav 142 hovedmedlemmer hvor 64 partnere og 18 partnere er hovedmedlem. 

Det er 76 hoved medlemmer  som har registrert e-mailadresse på og det omtrent som siste år. 

Styret har besørget blomsterhilsen hjem til 24 jubilanter som fylte rundt år iht. vedtektene. 
9 medl. 70 år,  5 medl. 75 år, 6 medl. 80 år, 1 medl. 85 år og 3 medl. 90 år. Flott tradisjon. 
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3 Aktiviteter for medlemmene i 2018 

Det ble sendt ut 5 medlemsinformasjon med vedlegg og innbydelser til turer og aktiviteter. 
Det ble 3 samlinger for medlemmene ifm. med årsmøte, høstmøte og julemøte.  På møtene har det vært 
dagens tema og gitt  informasjon om aktiviteter og reiser samt økonomi. Likeledes deltok medlemmene på 
en avstemming på valg av julegave 2018 og vårreisen 2019. Julegave for 2018 falt på gavekort som er nytt 
i klubbens historie. Tema møtene på medlemsmøtene er en fin tradisjon og i 2018 ble det foredrag av 
Sigurd Finne om veteranene i gamle dager på Fiskaa, Harald Jakobsen fortalte om det prosjektet 
svovelrensing i Elkem Carbon og så Katja Leland som ga oss en oppdatering om Elkem på julemøte. 

Det har vært 11 aktiviteter for medlemmene i 2018 og det deltok 353 medlemmer på disse.  

1 14.2. - Årsmøte 2018 med 35 medlemmer.  
2 17.4. - Busstur til Flødevigen og REC Solar på Herøya med 18 melemmer og 9 fra NITO. 
3 19.4. - Besøk Elkem Carbon med 19 deltakere. 
4 23.4. - Foredrag på Arkivet om Det Gode Liv med 22 deltakere og 13 fra NITO. 
5 4.til 7.6. - Vårturen med buss til Dalane i Sverige med 29 medlemmer i tillegg til 4 venner. 
6 20.6. - Sommerkveld på Bragdøya med omvisning og reker med tilbehør med 45 deltakere.  
7 29.8. - Høst tur med buss til Lysebotn og Byrkjedalstunet med 28 deltakere og 4 venner. 
8 17.9. - Medlemsmøte med 38 medlemmer. 
9 3.10. - Bedriftsbesøk G E Healtcare og Under på Lindesnes med 16 deltakere og 9 fra NITO. 
10 26.10. - Høstfest på Myren Gård med 40 deltakere.   
11 13.12. - julemøte med hele 63 medlemmer.  
  
Det har vært godt oppmøte i 2018 men det er  fortsatt plass til flere på 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. I tillegg 
har vi hatt arrangementer sammen med NITO pensjonistene og det har fungert godt. Her er vi delt 50% på 
de faste kostnadene og mat mm etter antall deltakere. 

Klubben arbeider aktivt for å finne aktiviteter som gir våre medlemmer lyst il å delta på aktivitetene. 

4 Økonomi i 2018 
I 2018 hadde vi høy aktivitet og nye aktiviteter ble utprøvd. 
For året 2018 ble det et underskudd på kr. 6.003.08 * mot budsjettert underskudd på kr. 14.042,-.   
*(korrigert 12.2.2019 etter revidert og godkjent regnskap)  

Klubben hadde pr. 31.12.2018 ubetalt faktura på kr. 4.536,- som er tatt med i resultat for 2018.  
Det ble utført 344 transaksjoner på drifts kontoen. 

Vi sponset turer og aktiviteter med kr. 54.502,- mot budsjett kr. 47.900,- eks. julegaven.  

Drifts kontoen i banken er redusert fra kr. 7.502,48 til kr. 1.499,38. 
Sparekontoen i banken har stått urørt og er lik som i 2017 pluss renter. 

Kostnadsoversikt for 2018 framvises på årsmøte.  
Regnskapet for 2018 skal godkjennes av revisoren og signeres av styremedlemmene.  

5 Avslutning 

Styret ser fram til et godt samarbeid med medlemmene også i 2019 og oppfordrer medlemmene til å melde 
inn ønsker om nye aktiviteter og turer  som vil være bra for alle i klubben. 
Vi ser fram til 2019 og håper mange kommer på aktivitetene. 

Hilsen styret i 2018 

Sigurd, Johnny, Tore B., Knut J., Bjørn Egil, Bernt, Svein, Johan, Bjørn Johan,


