September 2020

Hei alle pensjonistforeninger!
Denne info er den som skulle vært sendt ut sammen med protokoll 4, gikk litt
fort med utsendingen, derfor blir det to på kort tid!

Her kommer en ny info fra Styret. Vi ber om at den som mottar denne e-posten/brevet sørger for å
varsle resten av styret sitt!
VI har jobbet ganske intenst med å få rutiner på plass og nå begynner vi å se at ting er på stell.
Vi skal i løpet av september ha et strategimøte og få på plass forslag til vedtekter og en ny
virksomhetsplan. Det er viktig for oss å ha retningslinjer å jobbe etter, og det vil også komme alle
foreningene til gode.
VI trenger fortsatt innspill fra dere, med hva dere ønsker av oss! Bruk gjerne post@pfo-trd.no til
dette!
Vi skal sammen med kommunen sørge for at Hornemansgården fortsatt er et samlingspunkt for alle
eldre i Trondheim.
VI har startet med fast kontortid i Hornemansgården, mandager fra kl. 11 – 13. Da vil en fra styret
være på plass for å kunne svare på spørsmål, eller kom innom og slå av en prat!
Websiden (hjemmesiden) - pfo-trd.no er snart på plass slik vi ønsker å ha den, foreløpig ligger det en
side under Hornemansgarden.no. Når den er på plass vil det bli enklere for foreningene å finne
informasjon, arkiverte dokumenter mm og enklere for styret å informere og holde kontakt med
foreningene!
Det er fortsatt noen som ikke har hentet medlemskortene. Medlemskortene er klare for utlevering til
dere som har betalt kontingenten, og kan hentes i Hornemansgården når som helst. Når kontoret
vårt er åpent, kan de hentes der.
VIKTIG MELDING:
Årets lederkonferanse som skulle vært avholdt 30.10, er utsatt på grunn av coronasituasjonen og
behovet for nok plass! Den blir utsatt til 20. januar og dato for årsmøtet er satt til 24.mars.
Med hilsen PFOs styre

