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Styret:  

Styret har i året 2016 bestått av følgende personer.  

Leder             Kjell Rønningen 
Nestleder             Bjørg Bratteng 
Sekretær            Lene Haugerud  
Økonomiansvarlig Ida Charlotte Sveen            
Ledsageransvarlig Therese S Vinjarengen           
Sponsoransvarlig           Wenche Bekkesveen 
Webansvarlig           Lillian Nereng  

Styremedlem                  Marit Nereng 

Styremedlem  Tine Solberg 

  

Vi har et styre hvor vi kan dra nytte av hverandres alder, yrke, verv og 
erfaringer. Vi har også samarbeid med skolen i år som tidligere.  
 

 

Styremøter: 

Det har blitt avholdt 10 styremøter i året som har gått. De har blitt avholdt på 
Frivilligsentralen, der leder Kjell Rønningen har kontor. Det har vært noe 
varierende oppmøte på styremøtene i år. Vi har brukt møtene til å planlegge, 
arrangement for eldre på sykehjemmet og eldre hjemmeboende.  
Vi har også skrevet plakater og pakket inn gevinster på styremøtene. 

Arrangement: 

Det har blitt avholdt 9 arrangement gjennom året og en livsgledeuke på 2 dager i 
sommeren. Kort oppsummert: Livsglede dager på Rådhuskantina-  Landmo 
Omsorg- og rehabiliteringssenter, Korsvold omsorgssenter, Lavvotunet (Dokka 
Camping), Livsglededager uke 24 



Torsdag 16. juni – Livsglededans på Lavvotunet hvor Lasse Johansen s duo 
underholdt. Her deltok det ca. 225 personer, det var gledelig mange fra Landmo. 
Dagen etter den 17. juni – Livsgledekafe på «Stasjonen» , ca. 30 personer var 
innom. 

Nytt i år er at vi har hatt «Velværedager» på Landmo, dette har blitt godt 
mottatt. 

I februar fikk vi en forespørsel fra Landmo om vi kunne være med å støtte kjøp 
av en «TrioBike Taxi» som skal brukes til turer for beboerne. Vi syntes tiltaket 
var meget bra og støttet det med kr.20.000,-. Motytelsen var at vi fikk vår logo 
på «sykkelen». 

 
 
 

 
 

 

 
Samarbeid:  

Lokallaget har et samarbeid med Dokka Videregående skole. Vi får låne elever 
ved arrangement. 

 Har også et spesielt godt samarbeid med Rådhuskantina. Der har vi Arnt 
Rønningen som stiller opp med karbonadesmørbrød og annet godt ved 
arrangement. Det er også alltid muligheter for å få leie lokalet til 
arrangementene våre.  

Kiwi, Extra og Rema på Dokka skal også ha ros for at de gir oss så mange flotte 
fruktkurver som vi kan bruke som gevinster ved loddsalgene på arrangementene. 
Ansvarlig ved butikken er meget positiv til Livsglede for eldre, og gir mer enn 
gjerne en fruktkurv til oss da vi spør. Det setter vi stor pris påJ  
 
Eieren av Lavvotunet lar oss få låne Lavvotunet gratis til Dansefest på 
sommeren. 



Vi samarbeider også godt med ”Radio randsfjord”, Lokalavisa og 
kulturkalenderen i Nordre Land.  

Økonomi: 

Vårt lokallag har i år hatt god økonomi. Vi er ikke redde for å bruke penger på 
de eldre. 

PR: 

Vi har god reklame via lokal Radio, Lokalavisa og Kulturkalenderen i Nordre 
Land.  

Vi har også vært flinke til å henge opp plakater før hvert arrangement.  

Alt i alt er vi fornøyde med året som har gått, og nå ser vi frem til et nytt år med 
nye muligheter.  

Frivillige timer: 

Vi har brukt 308,5 timer i 2016 

Totalt har 690 eldre deltatt på lokallagets arrangement i 2016 

Vi har hatt 20 frivillige i 2016 

25.01.17. 

 

Kjell Rønningen                Bjørg Bratteng                          Lene Haugerud    

Leder                                 Nestleder                                   Tine Solberg 

                                                                                             Sekretær  

 

 

Ida Charlotte Sveen        Therese Vinjarengen                  Lillian Nereng     

Kasserer                           Styremedlem                             Styremedlem 

 

 



Marit Nereng      Wenche Bekkesveen                    

Styremedlem                      Styremedlem 

 

	

	

	


