Årsberetning SVP Aust-Agder 2016
Styret har bestått av følgende personer:
Knut Hagelia, leder
Lars Bakken, nestleder
Anders Noddeland, sekretær
Dagfinn Myhren, kasserer
Turid Sætra Hartvigsen, styremedlem med ansvar for bl.a. medlemsregisteret
Bjørn Olstad, styremedlem
Ingeborg Vehus, varamedlem
Torbjørn Borgi, varamedlem
Det er avholdt 8 styremøter i 2016. Ett av disse møtene var lagt til Setesdal
trafikkstasjon på Evje. Av aktuelle saker som kan nevnes er planlegging av
busstur, som for øvrig ikke ble noe av p.g.a. for få påmeldte, oppfølging av
økonomien, forberedelse til landsmøte i SVP m.m.
Forsøket med medlemsmøte på Evje i juni ,i forbindelse med styremøte, hadde
lite frammøte fra de lokale pensjonistene. Konklusjonen ble at dette møtet
eventuelt bør holdes i sept/okt
Pr. 31. desember 2016 er vi 146 medlemmer, hvorav 80 fra Statens vegvesen og
Mesta som alle er tilskuddsberettigede, 66 er ektefeller, samboere og andre som
ikke er tilskuddsberettiget.
Tilskuddsberettigede er alle medlemmer som er pensjonerte fra fra Svv, og fra
Mesta som ble pensjonister før 1. januar 2008. Alle disse medlemmene er
kollektivt innmeldt i Norges pensjonistforbund. Statens vegvesen betaler
kontingenten for disse. Øvrige medlemmer kan få tilbud om medlemskap fra
Norges pensjonistforbund mot å betale kontingenten selv.
Styret har for øvrig planlagt turer og julemøte for medlemmene.
Landsmøtet
Knut Hagelia deltok på landsmøte i Statens vegvesens pensjonistforbund i Molde
1. – 2 juni. Landsmøte holdes hvert andre år og samler alle lederne i
fylkesforeningene, samt styret i SVP og spesielt inviterte. Av spesielt inviterte
nevnes vegdirektør Terje Moe Gustavsen, som vi vet har vært meget syk i lang
tid, men som holdt et meget engasjert foredrag og svarte på spørsmål i 2 timer.
Dessuten var leder i Norges pensjonistforbund, Jan Davidsen og generalsekretær
i samme forbund Harald Olimb Normann, til stede.
Pensjonistene må ta sin del av innsparingene som Statens vegvesen er pålagt å
gjennomføre. Forbundsstyrets godtgjørelse er bl.a redusert fra 92000kr. til
60000 kr. pr år.
I gjeldende retningslinjene fra Vegdirektoratet står det :
Sentralt tilskudd til Statens vegvesens pensjonistforbund (utbetales av
Vegdirektoratet): kr 850 000,
Alle saker med økonomisk relevans skal prioriteres innenfor det
disponible tilskuddet.
Beløpets størrelse vurderes annet hvert år.

Lokalt blir tilskuddet fra regionavdelingen øket fra 175 kr til 200 kroner for de
som er tilskuddsberettiget, altså alle pensjonerte fra fSvv, og pensjonister fra
Mesta som ble pensjonister før 1. januar 2017.
Etter at landsmøtet var ferdig gikk turen til gassanlegget Ormen lange på Gossen
i Aukra kommune.
Se for øvrig www.vegpensjonistene.no for fyldig informasjon fra landsmøtet.
Turer.
Det ble ikke noen busstur i 2016. Kun 17 stykker var påmeldt til bussturen som
IS Buss v/ Torstein Nilsen la opp . Turen var budsjettert med 25 deltakere.
Dersom vi skulle ha arrangert turen ville den kostet mer per person, eller vi
måtte ha sponset mer pr. deltaker fra foreningskassa. Ingen av disse
alternativene fant vi aktuelle.
I juni gjennomførte vi en vellykket vandretur på Dømmesmoen med bygartner
Ove Bach som meget dyktig omviser.
Det årlige møte med regiondirektør Davik ble gjennomført i oktober. Knut
Hagelia møtte der.
Torsdagstreff har gått som vanlig stort sett hele året, bortsett fra
sommermånedene.
Julelunsjen ble gjennomført på tradisjonelt vis, men denne gangen i kantina i
brakkeriggen på Harebakken.
Forbundsstyret ønsker sterkt at vi legger ut informasjon og nyheter på
www.vegvesenpensjonistene.no, og i Pensjonisten. Her er det absolutt
forbedringspotensialer.
Vi oppfordrer alle medlemmene til å besøke www.vegpensjonistene.no, og gjerne
skrive innlegg

