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                                                                 AKERSHUS 

 

MEDLEMSINFORMASJON nr. 1 – 2022 

med 

VARSLING AV ÅRSMØTE 6. april 2022. 

 

 
Kjære medlem!       Akershus, mars 2022 

  

Så har vi allerede kommet til midten av mars og «Koronatiden» ser vel nå lysere 

ut for mange, selv om det ikke helt er slutt. Pandemien ble imidlertid overtatt av 

dystre nyheter fra Europa. Vi må bare håpe at noen klarer å få slutt på 

grusomhetene og den meningsløse krigen i Ukraina. Nok en gang må vi være 

veldig glade over å bo i Norge. 

 

Varsling av årsmøte: 

Vi satser nå på å få gjennomført årsmøtet i vår. Styret vil med denne infoen 

varsle om årets årsmøte, Onsdag 6.april 2022 kl. 18.30, som avholdes i 

Lørenskog, på «Dovre Bolig-og servicesenter», Ole Liansvei 4,  

1462 Fjellhamar. Vi har valgt det samme stedet som tidligere, der er det god 

plass og bra parkeringsmuligheter. 

Si fra hvis du trenger veibeskrivelse eller har transportbehov for å komme 

på møtet, så skal vi prøve å hjelpe så godt vi kan. 

 

Se vedlagte årsmøtepapirer. 

 

Vi oppfordrer deg til å notere tid og sted i kalenderen, tiden går fort frem til 

april og vi synes det vil være veldig hyggelig om vi ser deg der. Det har jo 

dessverre vært lite aktiviteter i det siste. Når årsmøtet er ferdig, går vi over 

til medlemsmøte med pizza og hyggelig samvær, bl.a. informasjon om kommende 

aktiviteter som turer og evt. andre ting. 

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

du sender dem til oss. Siste frist for innlevering av forslag til årsmøtet, må 

være oss i hende senest fredag 25.mars 2022 og kan sendes på e-post til: 

mailto:post@lfps-akershus.no
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post@lfps-akershus.no eller pr. post til: Helene Kjølstad, LFPS A, Framveien 9, 

1463 Fjellhamar eller Bjørn Danielsen, LFPS A, Skjæret 62, 1390 Vollen. 

 

Medlemsmøter/tur. 

Det har av spesielle årsaker ikke vært holdt noen medlemsmøter i det siste og vi 

har heller ikke planlagt noe medlemsmøte fremover, annet enn det vi skal ha 

etter at årsmøtet er ferdig. Vi har imidlertid håp om å få til en dagstur m/lunsj i 

mai/juni til «Roseslottet» på Frognerseteren og en tre-dagers tur til Storefjell i 

siste halvdel av september. Dette vil det bli orientert mer om på årsmøtet og 

selvfølgelig blir det sendt ut nærmere informasjon så snart vi har alle planene 

klare. 

 

Fagdag: 

Det blir ikke noen fagdag i år, men vi håper å få det til neste vår. 

 

 

Nok en gang vil vi minne om at du gir oss beskjed på følgende  

e-post adresse: post@lfps-akershus.no, eller til Helene Kjølstad, LFPS A, 

Framveien 9, 1463 Fjellhamar, hvis du har fått tilgang til  

e-post, byttet e-post adresse eller vanlig adresse eller har annen informasjon til 

oss. Portoen har blitt veldig dyr og vi sparer mye portoutgifter ved å sende e-

post til medlemmene. 

 

 

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

«mange bekker små…». 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. 

 

Med vennlig hilsen fra styret i LFPS Akershus. 

 

Bjørn Danielsen /s/    Helene Kjølstad /s/ 

Leder       Nestleder/Sekretær 
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