Nyttårshilsen fra PFO – Januar 2022
Hei alle foreninger
Her komme noen tanker fra det sittende styret i PFO.
Det har vært en merkelig periode siden vi ble valgt februar 2020.
For de aller fleste foreninger og lag har det vært minimalt med møter og samlinger, om det har vært
noen i det hele tatt. Jeg må si for eget vedkommende at jeg virkelig savner å treffe medlemmene og
å kunne prate og lytte uten å passe på avstanden. Jeg savner muligheten til å kunne gi en klem som
en oppmuntring eller en takk, jeg savner impulsive besøk og muligheten til å kunne reise uten all
verdens restriksjoner
Alt dette har gjort at vi i det sittende styret nå sitter «på overtid», ettersom vi ikke har avviklet noe
årsmøte i 2021. De fleste av oss begynner å gå lei av situasjonen, noe jeg regner med også skjer ute i
foreningene.
I 2 år har vi hatt minimal kontakt med foreningene. Det har ikke vært lederkonferanser, ikke årsmøte
og vi i styret føler behov for å få vite hva foreningene forventer av PFO og hvilken nytte dere har av
PFO. Det har blitt store forandringer etter at kommunen overtok driften av Hornemansgården, og
PFO jobber med nye oppgaver for å være til hjelp for foreningene. Det er mange utfordringer og den
viktigste er hvordan skal vi få til kommunikasjon med foreningene? Vi føler at det er lite informasjon
som kommer ut til enkeltmedlemmene. VI trenger hjelp for å finne gode kommunikasjonsrutiner
som virker. Vi jobber videre med medlemstilbud og også der trenger vi nye tips. Vi jobber også med å
kunne komme på besøk til foreningene for å informere om PFO.
En av våre viktigste oppgaver er å sørge for at innholdet i Hornemansgården blir til beste for de eldre
i Trondheim.
For å få kontakt med foreningene, har vi planer om å gjennomføre 2(3) infomøter (som skal dekke
90 foreninger totalt), der vi vil informere foreningene om våre tanker om fremtiden i form av vår
virksomhetsplan, og få vite hva foreningene ønsker av PFO. På grunn av restriksjoner når det
gjelder antall deltakere, setter vi opp 2(3) datoer for påmelding med mulighet for 30-45 personer
på hver samling, i utgangspunktet 1 fra hver forening.
VI håper det blir mulighet for å få gjennomført disse samlingene, for å diskutere hva skal skje
videre. Det er mange planer, og med lettelse i restriksjonene som ser ut til å komme, håper vi på
god respons fra foreningene.
Vi er optimister og håper på at gode innspill fra foreningene på infomøtene kan sørge for at
møtevirksomhet og samlinger snart går som normalt igjen. Agenda vil komme i forbindelse med
invitasjonen med dato og tid.

Hva vi har fått gjort i valgperioden kan dere se av årsmeldingen, som ligger på hjemmesiden
www.pfo-trd.no. (foreløpig som utkast)

Vi planlegger årsmøte så snart det blir mulighet for å ha full Festsal, noe som foreløpig kan ta tid. Ser
for oss at vi på grunn av tidsfrister må regne med at det ikke blir årsmøte før over påske.
Der skal vedtekter og virksomhetsplan og andre årsmøtesaker godkjennes, og det skal velges nytt
styre. Mer info om årsmøte kommer så snart vi har oversikt over hvilke begrensninger som vil gjelde,
for vi ønsker helt klart å ha et «normalt» årsmøte. VI er optimister og håper at vi er i gang for alvor
etter årsmøtet!
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