Vårhilsen fra PFO – april 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 er optimister og har tro på av vi i løpet av september/oktober vil kunne avvikle et årsmøte. Slik
det ser ut i dag har hele styret sagt seg villige til å fortsette fram til vi får hatt et reelt møte og valg.
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!
Dette er jo likt for alle, så vi skal vel egentlig ikke klage, vi har det bedre i Norge enn i mange andre
land. De fleste av oss er vel nå snart ferdig vaksinert, noe som også er med på å gjøre livet litt lettere.

Så litt informasjon:
Det har skjedd en del, også den siste tiden, og vi har prøvd å formidle så godt vi kan Det vi merker
mest, er problemene med å få informasjonen ut til de enkelte medlemmene. I og med at det er liten
eller ingen møtevirksomhet, er det ikke like enkelt med kommunikasjon. Derfor har vi også bedt alle
foreninger om å sørge for at vi har 2 kontaktpersoner for hver forening. Det tror vi kan være med på
å hjelpe til med at informasjon ikke stopper opp. Det er viktig at info fra PFO går ut til hele styret og
at medlemmene også blir informert så godt det lar seg gjøre.
Vi er også opptatt av at hjemmesiden skal være en informasjonsside, og derfor har vi gjort en del for
å få den litt mer brukervennlig. Det er viktig at medlemmene får informasjon om at PFO har egen
hjemmeside. Medlemmene må bli klar over at hjemmesiden finnes! www.pfo-trd.no
De aller fleste foreningene har betalt kontingenten for 2021, og STYRET kan hente medlemskortene i
Hornemansgården og sørge for at medlemmene får kortene. Det har kommet en del nye fordeler, og
disse finnes på hjemmesiden vår, www.pfo-trd.no.
Vi har lagt ut utkast til nye vedtekter, som ennå ikke er godkjent av årsmøtet, men som vi må ha for
å kunne leve som «nye» PFO. De gamle vedtektene gjaldt også driften av Hornemansgården og de er
ikke aktuelle i dag.
Likeledes har vi fått på plass en virksomhetsplan som gir Styret retningslinjer for tiden framover.
VI har knyttet til oss noen ressurspersoner som vi kan benytte dersom og når vi måtte trenge ekstern
bistand.

Det blir sommerkonserter i Hornemans Hage også i år, og i tillegg har PFO planer om å arrangere en
egen tilstelning i Hornemans Hage for medlemmene, med info, litt mat/drikke og ikke minst prat!
VI jobber også litt med planer om «opplysningsmøter», f.eks foredrag/info om fremtidsfullmakt,
demens, frivillig arbeid (leksehjelp f.eks), info fra Seniorsmart og andre aktuelle tema. VI får se hva
som kommer etter hvert.
Det er fortsatt gratis å leie lokaler i Hornemansgården for våre medlemsforeninger (registrert med
organisasjonsnummer), og etter hvert blir det flere og flere som kan være tilstede på de ulike
arrangementene. Orientering om videre åpning kommer etter hvert som situasjonen tilsier at det
kan åpnes.
Alt som har skjedd siste år vil komme med i styrets årsberetning som er under arbeid og vil bli sendt
ut i forbindelse med årsmøtet.

Styret i PFO ønsker riktig god 17 mai og god pinse til alle sammen

