Hei alle pensjonistforeninger!

Her kommer litt info fra det nye styret som bare så vidt rakk å ha et møte før coronaen satte en
stopper for alt.
Nå har vi endelig kommet i gang med styremøter igjen og har litt nytt å fortelle:
Det nye PFO blir en helt annen forening enn den vi hadde før årsskiftet. VI skal ikke lenger drifte
Hornemansgården, men jobbe som en vanlig forening, eller rettere sagt, fortsette som en
paraplyorganisasjon for pensjonistforeningene i Trondheim. Vår viktigste oppgave vil være å sørge
for at pensjonistene i Trondheim blir sett og hørt. Vi skal være foreningenes forlengede arm mot
myndighetene og andre aktører i samfunnet og snakke de eldres sak. VI skal sammen med
kommunen sørge for at Hornemansgården fortsatt er et samlingspunkt for de eldre i Trondheim.
Til dette trenger vi hjelp. Kom med tanker og innspill. La oss arbeide sammen i stedet for at hver
enkelt forening tar opp saker alene. Vi har greid å få til ting tidligere, og nå har vi enda mer tid og
anledning til å være et fellesskap!
Vi kommer til å ha et eget kontor i Hornemansgården. Hvordan dette skal betjenes, må vi komme
tilbake til når det er litt mer «normale» tider. Foreløpig kan vi ikke være mer enn 4 – 5 personer der,
så vi får se hva som skjer når det tillates å være tettere på hverandre.
Vi har en egen webside (hjemmeside) - pfo-trd.no - som er under arbeid. Den er ikke helt oppe og går
ennå, men på hjemmesiden vil det etter hvert komme info om hva som skjer, samtidig som det vil bli
lagret dokumenter og annet stoff som er av felles interesse.
Dette er en side som vi håper blir brukt av foreningene, da den er vil være med på å gi alle
medlemmer den informasjonen de trenger om PFO og det arbeidet som gjøres av oss.
Medlemskortene er nå klare, og kan hentes når kontingenten er innbetalt. Beskjed vil komme når
dette kan gjøres. Vi har pr i dag 11 aktører som er med i kortet, og jobber med å få på plass flere.
Hornemansgården vil fortsette som vanlig med sitt arbeid, kafeen er åpen og de fleste aktørene som
var i huset vil etter hvert også komme i gang med sitt arbeid.
Det blir et ekstraordinært årsmøte i nærmeste fremtid for å få godkjent regnskapet for 2019. Dette
møtet som vil bli avhold digitalt (pr. e-post). Mer info om dette kommer.
Trondheim, 18. mai 2020
Med hilsen PFOs styre

