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Vanse, 14.03.2022 
Kjære medlemmer i Norilco Agder Vest! 

Her kommer allerede medlemsbrev nr. 2 i år. Kanskje det blir en vane… 
 
Vi klarte å gjennomføre årsmøtet som planlagt. Heldigvis! Her er det nye styret, valgt på årsmøtet: 

• Styreleder:  Svend Johansen 

• Nestleder:  Torbjørn Paulsen 

• Kasserer:  Asbjørn Abrahamsen 

• Styremedlemmer: Siri Bjorvand, Dag Fjell og Tom Brenna 

• Varamedlemmer: Pauline Bermingham Bye og Jørn Utheim-Olsen 

8. mars konstituerte vi oss, og oppgaver ble fordelt. Det er mye som skal gjøres i år, nå som vi 
regner det tyngste med covid er over. Men dere må gjerne være litt forsiktige fremdeles! 

Norilco sentralt har sendt ut året kontingentgiro til det enkelte medlem. De fleste har sikkert betalt 
den nå, men en påminnelse er likevel på sin plass, skulle jeg mene. Husk at bare de som har betalt 
kan være med på sponsede arrangementer. 

Norilco, både sentralt og her i Agder Vest, har egne vedtekter som forteller om hvordan foreningen 
skal styres. Våre lokale vedtekter ble senest vedtatt på årsmøtet for ett år siden, og om noen 
ønsker dem tilsendt, så kan jeg sende dem som vedlegg i en e-post. 

Men ut over alt det praktiske vi gjør, så er det et viktig element som bare må nevnes: Trygghet! 
Våre medlemmer skal vite, og føle, at deres trygghet i hverdagslivet er særdeles viktig for oss. Og 
det viktigste elementet her er likepersonstjenesten vår (LP). Den kan du nå på telefon 9014 0570. 
Om et medlem hos oss føler behov for samtale og/eller hjelp med noe, så kan LP antagelig være til 
god hjelp og støtte.  

Ut over det som angår helsen, så er det også mulig å benytte seg av Kreftforeningens rettshjelp. De 
kan møtes i Kreftforeningens lokaler i Dronningens gate 2A i Kristiansand annenhver onsdag 17-19. 
Kontaktinformasjon: Hanne Borgen Ottersen, tel.: 9713 1746, e-post: 
hanne.borgen.ottersen@kreftforeningen.no 

Og vi er som vel kjent også en sosial forening. I forrige medlemsbrev (1/2022) ble de kommende 
arrangementene nevnt. De går etter planen, men med et par datoendringer: 

• Medlemsmøtet i mars flyttes ut til tirsdag 5. april. Det holdes på et annet hotell en det 
vanlige; Thon Hotel Parken. Invitasjon finner på dette arkets bakside. 

• 3-dagersturen søkes flyttet til helgen 9.-11. september, slik at yrkesaktive skal kunne være 
med og kun ta en dag fri fra jobben. Vi satser på busstur i Norge, med 2 overnattinger på 
samme hotell. 

Til slutt: Husk gåturene i Baneheia hver eneste onsdag! Fremmøte klokken 11:00 ved Svarttjønn. 
Uansett vær! Ta med godt tøy, mat og drikke. Turene er varierte, lette å gjennomføre, og 
varigheten er inntil 2 timer. Likepersoner er med. 

Vennlig hilsen fra styret v/Svend Johansen 


