
 
 

Sommerhilsen fra PFO - august 2021 

 

 

Hei alle sammen, her kommer en hilsen fra PFO igjen! 

 

Det er fortsatt ikke normale tilstander i Norge, men vi ser litt lys i tunnelen! 

Vi ser at det tar tid før alt blir normalt igjen, og styret har derfor besluttet at vi utsetter årsmøtet for 
2020 til vi skal ha ordinært årsmøte i februar 2022, der vi tar for oss beretninger og regnskap for 
både 2020 og 2021.  VI håper foreningene kan være med på dette, slik at vi kan avvikle et årsmøte 
etter forhåpentlig vanlig prosedyre.  Årsmelding for 2020 (og litt av 2021) er skrevet og legges ved 
dette innlegget.  

Utsettelse av årsmøtet medfører at vedtektene som ligger på hjemmesiden pr. i dag ikke er godkjent 
av årsmøtet. Vi håper det er forståelse for at vedtektene som nå ligger ute på hjemmesiden er de vi i 
styret skal «leve etter» fram til de (håper vi) blir vedtatt på årsmøtet i 2022. 

VI har jobbet en del med å få hjemmesiden oppdatert, og håper at alle etter hvert oppdager at PFO 
har egen hjemmeside. Der vil nyheter og annen info bli lagt ut.  Adressen er www.pfo-trd.no. 

 

Så litt ny informasjon: 

Det skjer stadig noe nytt.  Det blir sommerkonserter i Hornemans Hage i regi av Trondheim 
kommune også i år, med fri adgang, dog med begrenset antall plasser. Mer om konsertene finner 
dere på hjemmesiden til Hornemansgården, www.hornemansgarden.no.  

I tillegg har PFO besluttet å arrangere 4 fellesarrangementer i løpet av høsten 2021/våren 2022.  
Programmene vil bli lagt ut på hjemmesiden både til Hornemansgården og PFO.  Det første 
arrangementet blir allerede tirsdag 31.8, da har vi invitert AtB til å orientere om bl.a. ny app og andre 
oppdateringer av bussrutene i Trondheim og omegn.  Det andre blir tirsdag 05.10. Da er temaet «Å 
være i fysisk aktivitet», der vi har invitert en fysioterapeut til å prate om dette emnet.  Innholdet og 
tidspunkt for de arrangementen som skal være over nyttår, kommer vi tilbake til.  

På grunn av covid 19, må vi ha påmelding til våre arrangementer, enten til   Greta Berrgmann, mobil 
934 27 385 eller Ingrid S Hansen, mobil 977 14 576. Pris kr. 100,-/ Gratis for PFO’s medlemmer 
 

 

 



 
 
De aller fleste foreningene har betalt kontingenten for 2021, og medlemskortene kan hentes  i 
Hornemansgården, 2. etasje.  Vi håper alle styrer sørge for at medlemmene får kortene.   Det er 
viktig at alle får mulighet for å benytte seg av de godene vi har gjennom rabattordningene på 
medlemskortet. Det har kommet en del nye fordeler, og alle fordelene finnes på hjemmesiden vår, 
www.pfo-trd.no  

 

Det er fortsatt gratis å leie lokaler i Hornemansgården for våre medlemsforeninger (registrert med 
organisasjonsnummer), og etter hvert håper vi at det åpner for at stadig flere kan være til stede på 
de ulike arrangementene.  Orientering om videre åpning kommer etter hvert som situasjonen tillater 
det. 

 

Styret i PFO ønsker alle en riktig god sommer og en fin foreningshøst! 

 

 

 


