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REFERAT FRA MEDLEMSMØTE  
Mandag 23.5. 2022 kl.11:30 på Bøkekroa i Larvik 

32 medlemmer møttes utenfor Bøkekroa. Vi startet med en liten spasertur gjennom Bøkeskogen, 
landets største offentlige bøkeskog – forvaltet av Statsforvalteren i samarbeid med Larvik 
kommune. Det er ett nett med stier i skogen, Anne Marie hadde valgt ut en passende rute for oss 
for en halvtimes tur. Vi startet med Langreisa, videre opp Svermerstien og så litt av Farrisstien 
tilbake mot festplassen. Det ble en nydelig tur i fint vårvær under vårgrønne bøkekroner. Mange 
ble nok fristet til gjentagende besøk for å utforske resten av området. 

Etter turen samlet vi oss inne i Bøkekroa. Leder Bjørn Kaasa ønsket velkommen og velbekomme. 
Vi fikk servert deilige rundstykker med godt pålegg, og kosa oss både med mat og prat. 

Sekretæren leste referat fra forrige møte, 25.4.2022 
 
Leder takket Anne Marie for turen, og orienterte om aktuelle saker: 

• Lederkonferansen: 
Ledere fra alle avdelinger i Postes pensjonistforbund var samlet for å dele erfaringer og 
finne inspirasjon til videre drift. Det er dessverre 2 avdelinger som har sett seg nødt til å 
legge ned på grunn problemer med å få medlemmer til styret, og også store avstander. 
Lønnsoppgjøret sto sentralt under konferansen. En frustrert Davidsen var med via link. 
Han var slett ikke var fornøyd med tilbudet på 4,7 % av grunnbeløpet og ingen 
kompensasjon for etterslep. Det blir en protestmarkering foran Stortinget 7. juni, der de 
som kan, oppfordres til å delta. Det hele avgjøres 17.6.22. 
Det vurderes at kontingenten kreves inn sentralt fra 2023 

• Frivillighetens år: I forbindelse med Frivillighetens år arrangeres det sykkeltur Kirkenes-
Arendal. Sykkelturen kommer til Tønsberg 1.8 med rute gjennom Tønsberg og Færder. 

• Tur til Oslo med Roseslottet 8. september 
 
 

Vi avsluttet som vanlig med trekning, de heldige vinnerne kunne glede seg over gevinster til 
glede for både for øyet og ganen.  
 

Leder takket for oppmøtet og ønsket alle god sommer. 

Neste medlemsmøte blir i Larvik 26.9.22, sannsynligvis med omvisning på Herregården 

 
Sølvi Gregersen 
sekretær 


