
Kystverkets Pensjonistforbund  
  

SAK 3 Årsmelding 2021  
  

Styre:  
På årsmøte ble følgende tillitspersoner valgt inn for 2021: 
Styre: 
Bjørn Drabløs, leder  
Kristian Larsen, nestleder  
Liisa Himanka, styremedlem 
Jan Otto Næss, styremedlem og kasserer 
Arne Braathu, varamedlem 
Grete Karlsen, varamedlem 
 
Revisor: 
Arnt Kamperud 
 
Valgkomite 
Peggy Nilsen 
Åsmund Nilsen 
 
Jan Otto Næss døde den 31. desember 2021 etter en kort tids sykeleie. Arnt Kamperud har fungert i 
rollen siden og Lidvard Måseide ble hentet inn som revisor. 
Åsmund Nilsen måtte trekke seg fra valgkomiteen grunnet sykdom. Peggy Nilsen har kjørt løpet med 
noe bistand fra Torill Sandøy. 
 
Medlemstall.  
Pr. dato betaler vi for 113 medlemmer i Norges Pensjonistforbund. 
 
Styret. 
Styremøte avholdt i Ålesund 23.11. 2021. Referat fra styremøte er utsendt tidligere. 
Er sendt ut et par nyhetsbrev, kontakt mellom styremedlemmene via e-post m.m. 
Har etablert en Facebook side, men denne trenger videre utvikling/oppfølging. 
Noe kontakt med Kystverket om prioriteringer rundt feriehjemsordningen, uten at det ga noe nytt. 
Må følges opp. 
 
Økonomi.  
Inngående balanse for 2020 var kr 110.016,40 mens utgående balanse var 102.792,16. Men på grunn 
av kassererens sykdom fikk en ikke til å refundere reiseutleggene i forbindelse med styremøtet i 
Ålesund 23.11.2021 og noen andre utlegg.  I alt er det utgifter for kr. 33 848,94 som ikke ble 
refundert kreditorene i 2021. Foreløpig er disse utgiftene dekket av leder Drabløs og vil bli refundert 
ham i 2022 når ny kasserer er på plass og formalitetene med banken er kommet i orden. Reelt ved 
årsskiftet har Kystverkets pensjonistforbund kr. 68 943,22 til disposisjon.  Vi gikk altså med et 
«underskudd» i 2021 ved at utgiftene var betydelig større enn inntektene.  
 
Underskuddet skyldes i hovedsak at vi ikke søkte om tilskudd fra Kystverket. At vi ikke søkte om 
tilskudd, er hovedsakelig begrunnet i lavt aktivitetsnivå og bra med midler fra året før. Lavt 
aktivitetsnivå skyldes pandemien og de restriksjoner som fulgte. 
 
Viser ellers til regnskapet. 

 



Aktiviteter.  
Troms og Finnmark: 
I april fikk vi medlem nr. 20 i lokalforeningen, i mai var Liisa Himanka og Grete Karlsen på 
Nordkappmuseet om planleggingen av LOS 300. 
2.-3. juni 2021 var ”Gamle Oksøy” i området ang LOS 300. 3-4 medlemmer av lokalforeningen var 
behjelpelig med åpning av utstillingen på museet, besøk om bord, middag i Gjesvær med fuglesafari 
og tur til Nordkapp m.m. 
I oktober medlemsmøte på Corner, 8 stykker med lunsj og gjennomgang av aktivitetsplan, 
orientering og styremøte m.m. 
I november deltok Liisa Himanka  og Grete Karlsen på styremøte i Ålesund 
I desember hadde Himanka og Karlsen, på oppdrag fra Styret, telefon med Kabelvåg for å prøve å få i 
gang en avdeling der. Per Helge Thom skulle forsøke. 
Julebordet som skulle avholdes den 14.12., og Kystverkets julelunsj den 16.12. ble avlyst grunnet 
Corona. 

 
Nordland 
Ingen aktivitet, ingen som så langt har vært villig/interessert i å ta på seg oppgaver for å 
kunne starte opp. 
I desember hadde Liisa Himanka og Grete Karlsen kontakt med Per Helge Thom som ville 
forsøke å få til noe. Dette ble fulgt opp av Bjørn Drabløs med å sende informasjon m.m. 
Så langt har vi ikke fått tilbakemelding om at noe er på gang. 
 
Midt-Norge 
Startet opp igjen med onsdagstreff på Fjellstua den 28. april. Dette ble fulgt opp med nye 
onsdagstreff den 19. mai, 23. juni og 30. september. Julemøte den 14. desember med 
foredrag måtte avlyses grunnet Corona. Det samme gjaldt Kystdirektørens julelunsj. 
 
Vest 
Aktiviteter i året som gikk er lite å skrive om. Møter inklusiv juleavslutning. God deltakelse 
på begge møter. 
 
Sør Øst. 
Liten aktivitet grunnet Corona og mangel på lokallagsleder. Arne Braathu har stilt opp når 
det var nødvendig 
 
 
Prosjekter. 
Omtrent full stopp i prosjektene som vi arbeidet med (Losbåter og film). Satser på å ta opp igjen 
tråden når situasjonen tillater det. 
 
Arbeidsgruppe aktiviteter: 
Det ble på slutten av året etablert en arbeidsgruppe med Torill Sandøy som leder for å se nærmere 
på vår organisasjon, og da spesielt forholdet til Kystverket. 
Arbeidsgruppen vil overlevere en rapport til det nye styret, der det nye styret må beslutte hva og 
hvordan rapporten skal følges opp 
 
 
Oppsummering.  



Også 2021 var sterkt preget av myndighetenes varierende restriksjoner vedrørende Corona 
pandemien. Dette la mange hindringer for normal aktivitet.  
 
 
Ålesund den 01.februar 2022 
 

 
For styret i Kystverkets Pensjonistforbund 
 
Bjørn Drabløs  
Leder 


