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Styret som ble valgt på Årsmøtet til Fagforbundet Helse Bergen har 
bestått av: 
 

Leder:   Albert Krüger 
Nestleder:   Eli Moldeklev 
Sekretær:   Gulli Hovland  
Kasserer:   Anne Marie Askildsen 
Styremedlem:  Ronald Slettebakken 
Styremedlem:  Britt Thorsen 
Styremedlem:  Henny Solnes Skaar 
Vara:    Berit Johannessen 
 
 
Som dataansvarlig og medlemsregister ansvarlig har Ronald Slettebakken 
fungert 
 
Til tross for koronadvale i samfunnet, har styret fungert godt via 
styremøter og utveksling av mailer 
 
I Årsmøteperioden har det vært avholdt 10 styremøter, 5 medlemsmøter, 
samt 4 avlyste medlemsmøter 
 
På grunn av smittefare og nedstengning av lokaler, og periodevis 
begrensning på antall personer som kunne være til stede på møtene, har 
aktiviteten vært begrenset 
Basar og julebord er blitt gjennomført for medlemmene i 2021 
 
Medlemstallet er stabilt, både direkte medlemmer og kollektivt tilmeldt 
Medlemmene i Pensjonistforeningen kommer som tidligere fra mange 
forskjellige yrkesgrupper som har arbeidet i Helse Bergen eller 
samarbeidende institusjoner 
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På medlemsmøtene i Bikuben etter sommerferien har det p.g.a. 
begrensningen for deltakere i lokalene i Bikuben, kun vært 35 personer, 
Med unntak av oktober og november møtene, hvor det var ca. 60 som 
deltok. 
Når det gjelder Årsmøte og møtet i Terminus hall var deltakelsen ca. 60 
personer 
 
På medlemsmøtene har det vært interessante og engasjerende emner 
 
Styremøtene har vært holdt delvis i Fagforbundets Helse Bergen sine 
lokaler som disse velvillig stiller opp med, og delvis i Haukelandsbakken 
45, hvor Pensjonistforeningen for tiden har kontor 
 
Alle medlemsmøter har vært avholdt i Bikuben konferanse-senter sin 
storstue og Terminus hall, hvor de ansatte har gitt absolutt topp service 
og hjelpsomhet ved møtene, noe de skal ha en stor takk for. 
Helse Bergen må også bli takket for velferdsmidler som gjør at 
Pensjonistforeningen kan arrangere disse sosiale sammenkomstene, noe 
medlemmene setter pris på 
 
Av emner som har vært presentert for medlemmene på møtene, kan 
nevnes: 
 
20. januar Avlyst 
24. februar Avlyst 
24. mars Avlyst 
21. april Avlyst 
26. mai Årsmøte og foredrag av Dr. Wilhelmsen på Terminus 
10. juni Avlyst blåtur 
24. august Brannforebygging i hjemmet 
21. sept. Underholdning med Trio non stop på Terminus 
21. oktober Medlemsmøte uten emne 
25. nov. Basar 
 2   des. Julebord for medlemmene på Hotell Norge 
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Medlemmene har også i år fått tilbud om forskjellige 
arrangementer/turer, men p.g.a. smittefaren har de fleste måtte avlyses. 
 
Styremedlemmer har deltatt på Hordaland Pensjonistforening sitt 
høstseminarseminar på Voss,  
 

Styret 
Helse Bergen Pensjonistforening 
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