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MEDLEMSINFORMASJON nr. 3 – 2020

med 

NY VARSLING AV ÅRSMØTE 9. SEPTEMBER 2020 KL. 18.00.

Kjære medlem! Akershus, juli 2020

Så har vi allerede kommet til slutten av juli, noen synes kanskje tiden går litt 

sakte, andre at den går fort. Det er jo fremdeles litt «rare tider», men noe har 

løsnet opp, selv om man allikevel skal holde seg litt i ro, men litt flere folk kan 

man jo heldigvis treffe. Det er bar å håpe at folk oppfører seg – vasker hender 

og holder avstand, det har vi hørt mange ganger nå.

Vi gjør et nytt forsøk på å få holdt et årsmøte snart, det er viktig, da vi egentlig 

ikke har et oppegående styre og i realiteten er uten leder, selv om Bjørn har 

sagt seg villig til å være konstituert leder i denne perioden.

Styret vil med denne infoen dermed varsle om nytt tidspunkt for årets årsmøte, 

som avholdes i Lørenskog, «Dovre Bolig-og servicesenter», Ole Liansvei 4, 

1462 Fjellhamar, onsdag 9.september 2020 kl. 18.00. 

Si fra hvis du trenger veibeskrivelse eller hjelp til å komme dit.

Vi har et stort lokale for årsmøtet, og kan holde god avstand til hverandre, slik 

at det skal være helt trygt å ha årsmøte der nå.

Notér deg tid og sted i kalenderen med en gang, tiden går fort frem til 

september og vi synes det vil være veldig hyggelig å se deg der. Både på 

medlemsmøter og siste årsmøte har vi ønsket å se flere av medlemmene våre. Nå 

har vi lagt årsmøtet til kveldstid på en onsdag, da vi mener at det hverken er så 

mørkt eller dårlig føre i begynnelsen av september, at det burde gå bra. Hvis du 

har noen forslag du ønsker at vi skal ta opp på årsmøtet, er det viktig at du 

sender dem til oss innen 20.august 2020, enten pr. post til Bjørn Danielsen eller 

pr. e-post. Se adressen nederst på dette arket.

Evt.: bjdanie@online.no eller helene.kjolstad@gmail.com 
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Styret fortsetter som tidligere, men med den forskjellen at Grethe Platt har 

meldt seg ut og at Bjørn Danielsen har stilt seg til rådighet som konstituert 

leder, inntil vi har holdt valg, noe vi er svært glade for. Vi vil ved dette valget 

også velge en nestleder, som da evt. kan rykke opp som leder, hvis vi skulle 

komme opp i en lignende situasjon igjen, noe vi selvfølgelig ikke ønsker oss.

Turen som skulle avholdes 25.-27. august, ble avlyst før sommerferien og de som 

hadde meldt seg på, fikk beskjed om det og retur av pengene som var innbetalt.

Vi har snakket en del om at vi ønsker mer utsendelser på e-post og vi vil bli 

strengere rundt denne typen utsendelse. Bl.a. blir det lagt ut informasjon på 

hjemmesiden vår. Det er å håpe at flere har tilgang til e-post, enten ved at du 

har din egen uten å ha meldt den inn til oss, kanskje kan en i familien hjelpe deg 

så du kan få e-post eller vedkommende kan ta imot e-post for deg. Hvis du har 

en «smart mobiltlf.», noe de fleste har i dag, kan du også sende og motta e-post 

på denne

Vi vil derfor nok en gang minne om at du gir oss beskjed på følgende e-post 

adresse: post@lfps-akershus.no hvis du har fått/kan få tilgang til e-post, byttet 

e-post adresse eller vanlig adresse. Det er fremdeles ca. 50 medlemmer vi må 

sende ut brev til og portoen har blitt veldig dyr, dermed sparer vi både penger 

og tid ved å sende over nettet.

Husk også at laget vårt er registrert med «grasrotandel» hos Norsk Tipping og 

«mange bekker små … osv.». Det koster ingenting å være med på dette. 

Innmelding kan du gjøre hos en kommisjonær eller på nettet. Du må melde deg 

inn med Landsforeningen for polioskadde Akershus, eller organisasjonsnummer: 

988 185 442.

Da vil vi i styret ønske alle våre medlemmer lykke til fremover og vi ønsker 

fortsatt god sommer, selv om den nok ikke ble som planlagt for mange av oss. Vi 

ønsker vel møtt til årsmøtet i september. Aktivitetene i høst vil av forståelige 

grunner, bli noe redusert, men vi håper å kunne gjennomføre vårt vanlige 

julebord og nærmere info blir sendt ut.

Med vennlig hilsen fra oss i styret i LFPS Akershus.

Bjørn Danielsen/s/ Helene Kjølstad /s/

Konstituert leder Sekretær
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ÅRSMØTE
LFPS Akershus 

ONSDAG 9. SEPTEMBER 2020 KL. 18.00

Sted: Lørenskog

Dovre Bo- og servicesenter
Ole Liansvei 4, 1462 Fjellhamar

DAGSORDEN
1. Åpning

2. Konstituering
 Godkjenning av innkalling og dagsorden
 Godkjenning av stemmeberettigede
 Godkjenning av saksliste
 Valg av møteleder
 Valg av sekretær
 Valg av 2 medunderskrivere til protokollen

Til behandling:

3. Årsmelding 2019 Sendes ut ved forespørsel.

4. Regnskap 2019
 Med revisors beretning

 
5. Innkomne forslag

6. Forslag til rammebudsjett for 2020

7. Valg 

8. Avslutning

Forslag som medlemmene vil ha opp på årsmøtet må være styret i hende 
innen 20. august 2020. Se adressen nedenfor.
Evt.: bjdanie@online.no eller helene.kjolstad@gmail.com 
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