Kystverkets Pensjonistforening

Årsmedling 2012.

Stiftelsesmøte (og første årsmøte) ble avholdt den 15 november 2011.

Styre:
På møte ble følgende styre valgt:
Bjørn Drabløs, leder
Norvald Nesse, nestleder
Arne Braathu, kasserer og regionsansvarlig Sørøst
Ove Terje Hage, sekretær og regionsansvarlig Midt-Norge
Arnold Jacobsen, regionsansvarlig Vest
Asbjørn Jensen, regionsansvarlig Nordland
Svein Harald Eliassen, regionsansvarlig Troms og Finnmark.
Styre har avholdt 4 styremøter, hvorav ett ble lagt til Oslo med møte hos Norges Pensjonistforbund.
Da bare tre møtte var styre ikke beslutningsdyktig.
Styre har jobbet mest med overordnede saker og ikke så mye med den enkelte regions aktiviteter.
Aktivitetene har stort sett begrenset seg til tre regioner noe som også gjenspeiler seg i
medlemstallet.
Vi har pr dato ingen medlemmer i Nordland og Vest.
Asbjørn Jensen flyttet fra Kabelvåg til Sotra og det har ikke vært mulig å finne en erstatter for han.
Arnold Jacobsen har vært så opptatt med andre ting at der har det ikke vært mulig å få i gang noen
aktivitet i Vest
Styre har ellers jobbet med å få vurdert kollektivt medlemskap i Norges Pensjonistforbund. Dette
kommer opp som egen sak på årsmøte.
Styre fikk også laget en informasjonsbrosjyre som ble sendt ut til alle registrerte pensjonister i
Kystverket.
Videre ble det opprettet internett side for Pensjonistforeningen under Kystverkets internettsider.

Medlemstall.
Pr dato har foreningen 49 betalende medlemmer.
Medlemmene er hovedsakelig rekruttert fra regionene Sørøst, Nordland og Midt-Norge. Det er også i
disse regionene vi har hatt aktiviteter i året som gikk.
Det er registrert godt over 600 pensjonister fra Kystverket. Et medlemstall på 20% av disse bør være
realistisk så potensialet bør være et sted mellom 100-150 medlemmer.
Økonomi.
Kystverket har støttet Pensjonistforeningen på mange måter, både økonomisk og med lokaler,
telefoner, porto også videre. I direkte tilskudd har Kystverket gitt kr 40.000. I tillegg kommer
kontingent fra medlemmene.
Grunnet svak økonomi har det ikke vært igangsatt større aktiviteter som koster. En del utgifter er
også dekket av styrets medlemmer.
Det er derfor ikke bokført utgifter for inneværende år.

Aktiviteter.
Det har vært aktiviteter i tre regioner. Aktivitetene i regionene har stort sett vært etter de ønsker
medlemmene selv har. Derfor kan det variere noe mellom de enkelte regionene
Sørøst:
Det har vært avholdt 3 medlemsmøter med variert program.
I tillegg inviterte regionsansvarlig til på medlemstur til Kiel. Grunnet manglene oppslutning ble
denne kansellert.
Vest:
Ingen aktiviteter
Midt-Norge.
Det er avholdt 2 medlemsmøter med variert program. En rekke forskjellige aktiviteter er diskutert.
Det spenner fra vedlikehold av fyrfartøyer og vardebygging i Dalsfjoren til bilderegistrering av
historiske bilder fra Havnevesenet på Regionskontoret.
Nordland
Ingen aktivitet
Troms og Finnmark
Det er avholdt et medlemsmøte.

Oppsummering.
Vi må erkjenne at vi ikke har kommet så langt som forutsatt når foreningen ble stiftet.
Men det er mye på gang, vi trenger bare litt lengre tid å få satt sakene i sving enn tidligere.
Vi ser derfor lyst på fremtiden og regner med at i kommende år blir det større aktivitet, med bl.a
fokus på medlemsverving.

Ålesund den 19 november 2012.11.20
For styre i Kystverkets Pensjonistforening

Bjørn Drabløs
Leder

