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Lederen har ordet 

På vegne at styret vil jeg hilse jubilanten, som nå etter et liv på 2 decennier, begynner å finne 
sin berettigelse og form. En kan si at foreningen har blitt tørr bak ørene.Alle vegvesenets 
ansatte blir før eller senere pensjonister, og som pensjonister blir en ifølge statistikken eldre 
og eldre. Et godt utbygget helsevesen bidrar også vesentlig til denne positive utviklingen, 
samtidig som pensjonistene strømmer til treningssentrene for gjennom egentrening å holde 
seg spreke og raske til bens. 

I denne forbindelse ser en det som viktig at fellesskapet som etableres gjennom et langt 
arbeidsliv, ikke brått blir klippet av den dagen en forlater arbeidsplassen for godt, men blir 
videreført gjennom deltakelse i etatens pensjonistforening. 

Etaten støtter foreningen på ulike måter, både økonomisk og praktisk, noe som bidrar til å gi 
oss både handlefrihet og armslag. Denne goodwillen ønsker vi å kvittere ut ved å pleie 
samarbeidet med etaten og derigjennom være gode ambassadører og fremme et positivt 
etatsomdømme. En er derfor av den formening at samarbeidet er til glede og nytte både for 
Statens vegvesen og pensjonistene. 

Som andre organisasjoner må også pensjonistforeningen føle tidsånden og utvikle seg. Nye 
pensjonister stiller til dels andre krav i dag i forhold til behovet enn det vegpensjonistene stilte 
for 2 decennier siden, og da spesielt etter at en mistet vegarbeidsdriften fra og med 2003. 

I tillegg til dette har en fått et ben til å stå på da Statens vegvesens pensjonistforening ble 
kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet i 2010. Dette betyr at en innenfor interesseområdet 
har talspersoner direkte inn i regjeringsapparatet, noe en må vite å benytte seg av. En må hele 
tiden kjempe for de goder en har, og så må en videre ta opp kampen med andre 
interessegrupper om nye tidsriktige goder. Ikke noe kommer av seg selv! 

Jeg er av den oppfatning at foreningen fortsatt har sin eksistensberettigelse, men det krever 
engasjement fra alle medlemmene og at den enkelte tar sin tørn og stiller opp når det gjelder å 
ta tillitsverv i styret og komiteer. En er ikke lenger alene på banen når det gjelder å gi et tilbud 
til pensjonistene. Å ta på seg dugnadsarbeid for etaten er også viktig og bidrar til 
fellesskapsfølelse, samtidig som det bidra til klingende mynt i kassen. Videre er det viktig at 
en har en meget god relasjon til etaten en har sprunget ut av, Statens vegvesen, slik at etaten 
finner det formålstjenlig og riktig å støtte oss også i fremtiden. 

Men husk at foreningen endrer og utvikler vi i fellesskap. 

Med disse ord vil jeg ønske Statens vegvesens pensjonistforening all lykke og hell på vegen 
videre i forhåpentligvis mange decennier fremover, slik at det blir flere bursdager. 

Rannveig Nordgård 
leder 

 



Hilsen til SVP Nord-Trøndelag  lokalforening med 20-årsjubileet. 

 

Gratulerer med jubileet. Vårt forbund er bare 16 år gammelt, etablert i 1998. 

Men da var det allerede etablert lokale foreninger i noen fylker og Nord-

Trøndelag var en av disse. Jeg vil også i den sammenheng nevne at tidligere 

vegsjef i Nord-Trøndelag, Knut Andersen, var en av initiativtakerne til å 

etablere SVP på landsbasis. 

Siden starten har SVP utviklet seg til å bli en aktiv og levende organisasjon som 

tar godt vare på medlemmene sine. Vi har fått til en særdeles bra avtale med vår 

gamle arbeidsgiver, Statens vegvesen. Denne avtalen har gjort oss i stand til å 

gjøre en enda bedre jobb. Det er ingen andre statlige pensjonistforbund som har 

en tilsvarende avtale. Derfor må vi ta godt vare på avtalen. 

Men det er jo ute i de lokale foreningene det egentlige livet foregår. Det er her 

en møtes til lokale arrangement, arrangerer turer og sammenkomster både til 

nytte og hygge. Men vi som arbeider sentralt er avhengig av god kontakt med 

lokalforeningene. Vi ønsker innspill og forslag og vi ønsker også gjerne kritiske 

merknader dersom det er noe en savner. Jeg vil i den sammenheng gi ros til dere 

i Nord-Trøndelag. Lokalforeningen deres er en av de mest aktive til å etterlyse 

informasjon og også gi innspill og kommentarer. Det kan selvsagt virke 

plagsomt noen ganger, men skal vi bli enda bedre til å gjøre en god jobb i SVP, 

må samspillet mellom lokalt og sentralt nivå ble enda bedre og hyppigere. Det er 

viktig at vi har en toveis kommunikasjon. 

Så mitt budskap til dere er stå på, still spørsmål, kom med forslag og merknader 

så kan vi i fellesskap utvikle SVP til å bli en enda bedre organisasjon for våre 

medlemmer. 

 

Kjell Levik 



Gratulerer med 20-års-jubileet! 

Veger og veghold har vært viktig i Norge langt tilbake i tid. I Magnus Lagabøtes landslov fra 
1724 er det krav om at vegen skulle være i så god stand at den kunne brukes til å gå eller ri 
både sommer og vinter. Gjennom skiftende forordninger og lover opp igjennom historien, ble 
ansvaret for det praktiske arbeidet med vegene organisert av veginspektører, lensmenn og 
rodemestere. I 1864 ble den første vegdirektøren utpekt etter lang kamp for å profesjonalisere 
vegfaget. I 1864 ble vi samlet til en etat hvor hovedoppgaven har vært å sørge for 
vegbygging, vedlikehold og sikker trafikkavvikling i hele landet. 

Dette innebærer at Statens vegvesen i 2014 kan feire sitt 150 års jubileum. I dag er det 
vegdirektøren som er øverste leder av Vegdirektoratet og fem regioner, med til sammen 20 
vegavdelinger og 72 trafikkstasjoner. Fokuset på vegforholdene er fortsatt høyt oppe på den 
politiske dagsorden. 

Skal vi være i stand til å møte framtidens utfordringer, er det viktig at vi har med oss 
historien. I Statens vegvesens jubileumsår, kan også Pensjonistforeningen i Nord-Trøndelag 
feire sitt 20-års jubileum. Dere har på ulike vis, og gjennom ulike funksjoner, gjort et 
verdifullt arbeid for samfunnet og etaten. Dere har gjennom deres innsats i Statens vegvesen 
vært med å skape fremtiden. En fremtid som fortsatt vil være i endring, og i rivende utvikling. 
Aktive og engasjerte pensjonister, med evne til å dele erfaringer og historien, er en styrke for 
enhver organisasjon. Pensjonistforeningene er et viktig bindeledd mellom etaten og 
pensjonistene. Som regionvegsjef er jeg svært glad for det arbeidet som skjer i våre aktive 
pensjonistforeninger, det er viktige bidrag til visjonen vår: «På veg for et bedre samfunn». 

Jeg ønsker den aktive 20-åringen til lykke med jubileet, og det videre arbeidet! 

 

Med hilsen                                     
Berit Brendskag Lied    
regionvegsjef 

 

 

   



Kjære vegvesen pensjonister - gratulerer med 20 års jubileet! 

Jeg har fra første dag i stillingen hatt gleden av å møte medlemmer av en svært aktiv forening, 
bestående av spreke og engasjerte pensjonister. Dere fremstår som kreative, humørfylte og 
med meningers mot. Deres bidrag er verdifulle og bidrar til å gi perspektiv inn i vår 
virksomhet. 

Felles for medlemmene i pensjonistforeningen er at dere alle har jobbet i en etat som er sterkt 
fokusert, og som har stor samfunnsmessig innflytelse og betydning. De fleste 
samfunnsborgerne har klare meninger om trafikk- og vegforhold, enten det gjelder drift- og 
vedlikehold, nye investeringsprosjekter eller trafikktilsyn. I tillegg er «vegstoff» i lokal- og 
regionalpressen noe av det mest iøynefallende.  

Veg engasjerer de fleste av oss. Riks- og fylkesveg er langt på vei det som får samfunnet til å 
virke – det er nesten like viktig som rent vann og strøm. Likeså kan påstanden om at «uten 
veg stopper Norge» ha sine ord i behold med grunnlag i at 65% av godstrafikken og hele 
85 % av persontrafikken foregår nettopp på veg. Alt det Statens vegvesen gjør er ettertraktet 
og betyr mye for innbyggerne – slik at samfunnsliv og næringsliv kan fungere dag og natt, 
året rundt i alt slags vær. 
 
«Vitsen med lagspill er at alle spiller mot samme mål». For at pensjonistforeningen og andre 
fortsatt skal kunne bekle en aktiv og nyttig rolle er det viktig at diskusjonene er tuftet på 
saklig informasjon. Her ligger det en særlig oppgave til oss i etaten om å formidle oppdatert 
fakta. Jeg vil fortsette så langt råd er, å tilrettelegge og bidra med informasjon til dere ved 
blant annet deltakelse på møter i pensjonistforeningen. 
 
Som tidligere eller fortsatt tilsatte i Statens vegvesen bør vi huske på å være stolte av den 
viktige samfunnsrollen dette innebærer. 

Jeg ønsker dere lykke til med 20 års jubileet! 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Magne Steiner Malmo 
avdelingsdirektør  
Vegavdeling Nord-Trøndelag 



Vegvesenets pensjonistforening i Nord-Trøndelag 10 år. 

 

Et tilbakeblikk. 
 
 

Først i 1990-årene var det ved flere anledninger tale om å etablere en forening 
for etatens pensjonister, men det skjedde lite og intet før overingeniør Arnold 
Rygg i 1994 tok et konkret initiativ. Han inviterte pensjonistene Rolf Buknotten, 
Martin Melby og Knut Andersen til et møte på vegkontoret den 2. november for 
å drøfte saken. 
 
Fra vegkontoret møtte Arnold Rygg, Per Olav Fines og Sverre Finstad. Det ble 
opplyst at vegsjef Ingvar Tøndel var positivt innstilt til en slik forening, og at 
vegkontoret ville stille til disposisjon møterom, skrivehjelp og posttjenester for 
foreningens korrespondanse. 
 
Møtet resulterte i et skriv til samtlige vel 300 pensjonister for å lodde interessen 
for en slik forening. Innen kort tid meldte ca. 70 pensjonister seg interessert. 
 
Et utkast til vedtekter ble lagt fram og diskutert. 
Det ble besluttet å kalle sammen til et konstituerende medlemsmøte 

onsdag 30. november 1994. 
Denne dato er å betrakte som foreningens stiftelsesdato. 
 
Vedtekter for foreningen ble vedtatt, og foreningens navn er 

Vegvesenets pensjonistforening (VPF) i Nord-Trøndelag. 
 

Som interimsstyre ble utpekt de forannevnte tre pensjonister og Liv Bakken. 
Dette styret skulle lede foreningen fram til første ordinære årsmøte i 1995. 
Vegsjefen møtte og hilste foreningen velkommen. 
 
 

Årsmøtet 1995 
 
 

 ble holdt i vegvesenets kantine, Steinkjer, den 15. mars der 41 medlemmer 
møtte. Av ordinære årsmøtesaker nevnes: 

- Ett minutts stillhet for å minnes pensjonister som var gått bort i løpet av 
siste år. 

- Årskontingent ble fastsatt til kr. 70,-.  
- Valg av styre, revisor og valgkomite samt vararepresentanter. 
- Godtgjørelse for kjøring til styremøter fastsatt til kr. 1,- pr. km. 
-  





 
 

Årsmøtene etter 2004 
 
 
 
Årsmøtene i SVP Nord-Trøndelag holdes hvert år innen mars måned i Kantina på 
Avdelingsvegkontoret i Steinkjer. 

Medlemsoppmøtet er bra og varme karbonader er fortsatt like populært i starten av møtet. 
I tillegg til de ordinære årsmøtesakene har det vært tatt opp saker av spesiell interesse for 
vegpensjonistene: 
 
2004: Distriktssjef Olav Kåre Fuglem orienterte om «ståa» i Vegvesenet. Det er store 
 investeringer i Nord-Trøndelag dette året; E6 gjennom Steinkjer og Namdals-prosjektet. 
 
 Arne Solhaug hilste fra SVP sentralt og nevnte bl.a et forslag om å danne et 
 Regionutvalg  i pensjonistforeningene. 
 
2005: Distriktssjef Olav Kåre Fuglem orienterte om fritidsboligene som Vegvesenet har i 
 fylket. 
 
2006: Terje Olav Hafjell opplyste om oppfriskingskurset «Bilfører 65+» og anbefalte 
 vegpensjonistene å friske opp sine ferdigheter som bilfører. 
 
2007: Gjeldende fylkesvegplan for Nord-Trøndelag i 2007. 
 
2008: Olav Kåre Fuglem ga en orientering om framtidig Vegvesen og oppgaver. 
         
2009: Videoer i anledning 50-årsjubileet for åpningen av Mellomriksvegen over Storlien ble vist.  
             Staal Elnan kommenterte og fortalte morsomme historier knyttet til filmen.    
                                               
2010: Avd.direktør Olav Kåre Fuglem orienterte om Forvaltningsreformen som ble innført i 
 2010. 
 
2011: «Vegsjefens Slavekor» underholdt med vakker sang. 
 
2012: Aage Johansen, Sør-Trøndelag Pensjonistforening la fram invitasjon til felles 
 pensjonisttur til Frankrike og Tyskland i 2012. 
 
2013: Harald Storflor, museumskontakt i Region Midt orienterte om Vegminnedager på 
 Stiklestad i 2013/2014 og viste film om hvordan det var å arbeide i Vegvesenet i   
 det forrige århundre. 
 
2014: Sjefingeniør Arild Lars Hamrum-Norheim orienterte om «Rikets tilstand» og veien 
 videre. 





Medlemsmøter etter 2004. 
 
Nov. 2005 «Vegsjefens Slavekor»  Underholdt på kombinert medlems-/julemøte. 
                                                                       Synnøve Lien (tidligere ansatt Vegk.) har laget 
                                                      to sanger og gitt til koret som vil framføre sangene  
                 på Kulturdagene i juni 2006 på Hunderfossen. 
 
Okt. 2006 Vegsjef Olav K Fuglem Budsjett og riksvegprosjekter i fylket i 2007. 
 
Nov. 2007 Odd Kåre Myren  Underholdt med visesang, også egne viser.   
     
Sep.2008 Falstadsenteret, Ekne    Omvisning på senteret, film mm. 
 
Nov.2008 Arnold Rygg   Pensjonsreformen 2010. 
 
Okt. 2010 Liv Thun (2.nestleder i Forbundets arbeidsoppgaver og om 
  Pensjonistforbundet)     medlemsfordeler. 
  Jo Bernt Brønstad  Vegbudsjettet 2011. Omfattende endringer. 
  Trygve Isaksen  Orienterte fra Landsmøtet i SVP om bl.a: 
      Kollektivt medlemsskap i Pensjonistforbundet 
      vedtatt, økning i Driftstilskuddet og anledning   
      til informasjon for vegpensjonistene gjennom    
         medlemsbladet «Pensjonisten». 
 
Juni 2011 Bente Oldren   Omvisning på Kastvollen Rehabiliteringssenter 
                Inderøy, og orientering om deres tilbud innen 
       rehabilitering. 
 
Nov. 2011 Elin Johnsen   Nye førerkortforskrifter. 
  Marte Martinussen  Nye retningslinjer for drift og tilskudd til vegpen- 
       sjonistforeningene. 
 
Juni 2012 Gunnbjørg Grendal  NAV Hjelpemiddelsentral, Nord-Trøndelag: 
      Rådgiving og utlån av hjelpemidler. 
  Iren Hovstein Haugen   Omsorgssjef Steinkjer kommune, tilbud innen  
      omsorg. 
Okt. 2012 Arne Klæth, BDO revisj. Arv, arveavgift og skatt. 
  Arild Norheim, sjefing. Pengetildelinga for 2013 til stamv. og fylkesveger. 
 
Juni 2013 Marit Arnstad, samf.m. Nasjonal Transportplan 2014-2023. 
 
Sep.2013 Vegminnedag              Harald Storflor, Øystein Valberg, 
      Ingvar Tøndel, Geir Paulsrud,    
  
       Ole Fladmark, Karl J. Bjørgvik 
          
Juni 2014 Øivind Stenvik, dr.  Kvalitet i eldreomsorgen. 
 
Sep. 2014 Arrangement: HØST             Molånatunet, Stiklestad, omvisning mm. 
  Avd.dir. Magne S.Malmo Nytt fra Vegfronten. 





Turer etter 2004 

 
En viktig del av foreningens arbeid har vært å legge til rette for felles turer for 
medlemmer med sine ektefeller/ samboere. Turene har både vært i eget fylke, 
nabofylker og også til Sverige. Turene har vært varierte og interessante og er et 
viktig felles sosialt tiltak. 
I avsnittet om turer i perioden 1994 til 2004 mangler en tur i 2004 som gikk 26.-
27.06 til Ytre Namdal; Bindal og Leka med 47 deltakere. 
Turene har vært følgende i perioden 2005 til og med 2014: 
 
Dato    Turmål     Antall deltakere 
 
29.06.        2005  Namsosprosjektet    28 
14.09.        «   Steinkjer- og Røra prosjektet  28 
26.-27.05.  «   Vikna      31 
21.-23.09   «   Røros      27 
16.-18.06.  2006  Hunderfossen    38 
27.-28.09.  «   Kristiansund – Molde    38 
2007    Helgelandstur     31 
«    Utvorda (dagstur)    34 
08.-10.06. 2008  Ålesund     30 
06.-08.10.  «  Østersund- Lierne    23 
25.-27.05  2009 Kristiansund – Smøla    22 
22.09.        «  Ytterøya     45 
Juni       2010 Hunderfossen     12 
29.-30.09   «         Fosen m/Trondheim    41 
25.05       2011 E6 Stjørdal, Trondheim og Byneset  30       
25.-26.08  Lierne,  Per Torsa    41 
30.05.        2012 Jøa      50 
17.-18.08.  «  Rennebu martnan -Oppdal – Gjevilvatnet    41 
20.08.        2013 Flatanger - Villa fyr    32 
19.-20.09.  «  Vegminnedager Stiklestad   34  (26 andre dag) 
01.04       2014 Teatertur Trondheim    30  (ca) 
 
Sum turdeltakere                 686 
 

For de turer hvor vi har oversikt over har det deltatt 686.  Foreningen har i denne 
perioden støttet turene med i alt kr 238.548,- 
Turene har vært organisert av en egen turkomite. Turkomiteen har dels hatt tre 
og dels to medlemmer hvert år. I denne tiårsperiode skal  følgende ha æren for 
opplegg av turene ovenfor: Arnold Rygg, Egil Vist, Mildrid Backer, Per Garnes, 
Edith Skjervold, Sverre Finstad, Ella Møllegaard og Trond Laugen  





 

 

   Økonomi etter 2004 

 
Foreningen har i løpet av disse ti årene hatt en solid vekst i bank og kasse 
beholdning. Ved årsskiftet 2004 var beholdningen på kr 31.352,- mens den ved 
årsskiftet 2013 var på kr 154.115,- (korrigerer en siste beløp for manglende 
medlems tilskudd i 2013 på kr 22.050, til gode i dugnadspenger kr 7.500,- minus 
ikke utbetalt styrehonorar kr 2.200,- vil beholdningen ved årsskiftet 2013 være 
på kr 181.465,-). 
 
Inntektskildene er de samme som tidligere. Kontingenten har ligget i 
gjennomsnitt på  vel kr 17.000,- , til sammen kr 172.870,- som utgjør 28,7 % av 
inntektene. Tilskudd fra SVV Region midt, SAKO, statstilskudd, 
momskompensasjon og fra MESTA (to mindre beløp) har utgjort 214.988 dvs 
35,8 %  på inntektssiden.  Netto av utlodninger på turer og møter har innbragt kr 
71.025 som tilsier 11,8 % av inntektene. Dugnadsinntektene har i disse årene 
variert avhengig av oppdrag vi har fått av tidligere arbeidsgiver. Samlet har det 
ved dugnad kommet inn kr 140.858,- som igjen utgjør 23,4 %  av inntektssiden. 
Resterende inntekter 0,2 % er renteinntekter, som vel tilsier at vi ikke har den 
beste avtale med banken. 
 
På utgiftssiden er de to dominerende poster utgifter ved  medlems- og  
styremøter og subsidiering av turer og julemøter (jfr avsnitt om turer). 
 





Tillitsverv 1994 - 2003 

År 1994 1995 1996 1997 

Leder Knut Andersen Knut Andersen Knut Andersen Knut Andersen 

Nestleder Martin Melby Martin Melby Rolf Buknotten Rolf Buknotten 

Sekretær Liv Bakken Liv Bakken Liv Bakken Liv Bakken 

Kasserer  Olav Stevik Olav Stevik Olav Stevik 

styremedlem Rolf Buknotten Rolf Buknotten Martin Melby Martin Melby 

    - " - Ole Oldren Ole Oldren Ole Oldren Ole Oldren 

Varamedlem  Arthur Skogtrø Arthur Skogtrø Arthur Skogtrø 

    - " -  Svein Vindsetmo Svein Vindsetmo Svein Vindsetmo 

Revisor  Birgit Moksnes Birgit Moksnes Birgit Moksnes 

Valgkomite  Thor 
Christensen 

Thor 
Christensen 

Knut Saursaunet 

    - " -  Reidar Pettersen Eivin Lyngås Eivin Lyngås 

    - " -  Eivin Lyngås Knut Saursaunet Reidar Pettersen 

Varamedlem  Gunnar Damås Gunnar Damås Gunnar Damås 

 

År 1998 1999 2000 2001 
Leder Knut Andersen Gunnar Damås Gunnar Damås Gunnar Damås 

Nestleder Rolf Buknotten Rolf Buknotten Nils Sivertsen Nils Sivertsen 

Sekretær Liv Bakken Knut Andersen Knut Andersen Knut Andersen 

Kasserer Knut Saursaunet Knut Saursaunet Knut Saursaunet Knut Saursaunet 

styremedlem Martin Melby Martin Melby Liv Bakken Liv Bakken 

    - " - Ole Oldren Liv Bakken Odd Modell Odd Modell 

   Atle Jørstad Atle Jørstad 

Varamedlem Arthur Skogtrø Arthur Skogtrø Arthur Skogtrø  

    - " - Svein Vindsetmo  Odd Modell   

Revisor Birgit Moksnes Birgit Moksnes Birgit Moksnes Birgit Moksnes 

Valgkomite Gunnar Damås Olav Stevik Olav Stevik Olav Stevik 

    - " - Eivin Lyngås Atle Jørstad Erling Forsbakk Erling Forsbakk 

    - " - Reidar Pettersen Nils Sivertsen Birger Wold Birger Wold 

Varamedlem Olav Stevik Reidar Pettersen   

                                

                         År 2002 2003 
Leder Gunnar Damås Gunnar Damås 

Nestleder Nils Sivertsen Nils Sivertsen 

Sekretær Knut Andersen Nils Sivertsen 

Kasserer Trond Økvik Trond Økvik 

styremedlem Liv Bakken Liv Bakken 

- " - Knut Saursaunet Atle Jørstad 

 Atle Jørstad Knut Saursaunet 

Varamedlem  Mildrid Backer 

Revisor Eigil Vist Eigil Vist 

Valgkomite Olav Stevik Audun Jermstad 

- " - Erling Forsbakk Erling Forsbakk 

- " - Birger Wold Jan Loktu 

Varamedlem 





JUBILEUMSFEIRING PÅ 10-ÅRSDAGEN FOR PENSJONISTFORENINGA 
I NORD-TRØNDELAG 
 
En jubileumskomite hadde forberedt jubileumsfeiringen. Disse var: 
Jarle Holan, Rannveig Nordgård, Trond Økvik, Liv Bakken og Atle Jørstad. 
 
Feiringen startet med en velkomstdrink i kjellerstua på Kurssenteret, Steinkjer, tirsdag 30. 
november 2004 kl. 15.00. Dette er på dagen 10 år siden foreningen ble stiftet etter initiativ av 
Arnold Rygg. 
Festmiddagen var dekket i spisesalen på Kurssenteret. Ved kuverten var det lagt ut en 10- 
årsberetning for foreningen forfattet av vår tidligere leder Knut Andersen. 
 
Leder Audun Jermstad ønsket velkommen til bords og ba deltakerne minnes medlemmer som var 
gått bort med ett minutts stillhet. 
 
Kveldens toastmaster Jarle Holan innledet med en selvskreven prolog. Han opplyste at menyen var 
laksepate, lammestek og ostekake. 
 
Vi sang «Velkommen til bordet» til tonefølge av Leif Granmo fra Hegra. Samme mann sørget for 
taffelmusikk under middagen. 
 
Etter hovedretten sang vi «Bordsang». Toastmaster hadde mange små humoristiske dikt og noen 
vitser. 
 
Leder leste en hilsen fra regionsjef Elisabeth Schjølberg. Hun beklaget at hun ikke kunne være 
tilstede på grunn av andre presiserende gjøremål. 
 
Under ordet fritt var første taler kasserer Egil Feby fra SVP-forbundsstyret. Foreningen er 4 år eldre 
enn forbundet, men nå er det pensjonistforeninger i alle fylkene. Han trodde foreningsstrukturen 
ville bli mer rettet mot regionen i fortsettelsen. Han overrakte en ordstyrerklubbe til foreningen. 
 Distriktssjefen var bortreist og distriktet var representert ved sjef for utbyggingsavdelingen Jo 
Bernt Brønstad. Han uttrykte tilfredshet med et utmerket samarbeide mellom pensjonistforeningen 
og etaten. Han håpet at foreningen også i fortsettelsen var villig til å ta et tak når etaten ba om det. 
Han overrakte blomster fra distriktsledelsen. 
 
Foreningen sang «Trøndervise». 
 
Marte Martinussen takket for maten med velvalgte ord. Hun håpet på bedre samarbeid mellom 
pensjonistforeningene, spesielt foreningene i regionen. Etter eget utsagn kunne hun ingen vitser, 
men fortalte alikevel en som ble godt mottatt av gjestene. 
 
Etter middagen var det samling i kjellerstua og baren ble åpnet. Leif Granmo spilte til dans. 
Det var tydelig at deltakerne hadde mye å snakke med hverandre om. 
 
Oddbjørn Hagen fra Levanger hadde et halvtimes langt innslag som han fikk stor applaus for. 
 
Kl. 22 var det oppbrudd og de 64 tilfredse deltakerne takket hverandre for et hyggelig samvær. 
 
Referent NRS. 



Enkeltsaker 

 
 

Medlemstilgang.  Medlemstallet steg fra 10 års jubileet i 2004 fra vel 190 i 2008 
for så å gå litt tilbake, men har nå i de senere år ligget på knapt 180 medlemmer. 
 
Kaffemøter er blitt holdt lokalt den første tirdagen i måneden i Stjørdal, Verdal, 
Steinkjer, Namsos, Grong og Kolvereid. Møtene har etter hvert opphørt på 
Grong og i Kolvereid. På disse møtene er det registrert følgende oppmøte; 
Stjørdal 6 til 8 stykker, Verdal 4 til 6 stykker, Steinkjer ca 15 stykker og Namsos 
nå siste året kun 2 stykker. 
 
Fra 01.01.2011 har vi fått kollektivt medlemskap i Pensjonistforbundet- 
Forbundsleder SVP Kjell Levik har styreplass i Pensjonistforbundets 
Landsstyre. 
 
Region  samarbeide. I Midt-Norge region av SVV har det blitt etablert et 
samarbeide mellom de tre vegpensjonist foreningene. Vår leder Rannveig 
Nordgård har fra mars 2011 vært regionleder for vegpensjonistene i Region 
Midt. Det har vært felles møter mellom lederne i SVP i Regionen, hittil kun en 
gang i året. 








