August 2020

Hei alle pensjonistforeninger!
Her kommer litt «innimellom-input» fra styret i PFO. Vi ber om at den som mottar denne eposten/brevet sørger for å varsle resten av styret sitt!
Det har vært en spesiell vår/sommer med få møter og lite konstruktivt arbeid for det nyvalgte styret,
men nå er vi kommet i mål med avviklingen av det ekstraordinære årsmøtet om godkjenning av
regnskapet for 2019, noe som representerte avslutningen på det «gamle PFO». Regnskapet ble
godkjent og vi kan endelig starte arbeidet med det nye PFO.
Som nevnt i forrige info skal vi ikke lenger drifte Hornemansgården, men jobbe som en
paraplyorganisasjon for pensjonistforeningene i Trondheim, uten arbeidsgiver- og driftsansvar.
Vår viktigste oppgave vil være å sørge for at alle pensjonister i Trondheim blir sett og hørt og
informert i alle sammenhenger.
Hvordan vi skal få til dette i praksis jobber vi med, og vi trenger innspill fra dere, samt tips og ideer
om 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.
Fra 24 august kommer vi til å ha et eget kontor i Hornemansgården – møterom 2. Foreløpig vil det
bli betjent på mandager fra 11 til 13. Da vil noen fra styret være til stede, slik at det blir mulig å
komme i kontakt med oss for alle foreninger!
Vi jobber med å få i gang en webside (hjemmeside) - pfo-trd.no. Den er ikke oppe og går ennå, men
vi håper at det ikke tar alt for lang tid før den er på plass. Da vil det bli enklere for foreningene å finne
informasjon, arkiverte dokumenter mm og enklere for styret å informere og holde kontakt med
foreningene!
Vi mangler fortsatt oversikt over medlemmer og kontaktperson fra noen av foreningene. Håper dere
kan sørge for at dette blir sendt til post@pfo-trd.no eller levert på medlemskontoret, slik at faktura
for medlemsavgiften kan sendes ut.
Medlemskortene er nå 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.
Årets lederkonferanse vil bli avholdt fredag 30. oktober. Til den inviterer vi som vanlig 1 representant
fra hver forening og det vil bli informasjon/foredrag og noe kunstnerisk program
En av styrets viktigste jobber i tiden fremover vil være å jobbe med å utarbeide en ny strategiplan
(virksomhetsplan), slik at vi har noe konkret å arbeide med og mot og en visjon om hvordan vi ønsker
at PFO skal være i fremtiden!
Med hilsen PFOs styre

