
BÆRUM KOMMUNALE PENSJONISTFORENING 

 

TIL DEG SOM HAR VÆRT ANSATT, MEN HAR SLUTTET I BÆRUM KOMMUNE, OG 
ER BLITT PENSJONIST. 

Bærum Kommunale Pensjonistforening ønsker deg velkommen til å bli medlem i vår 
forening. 

Foreningen ble stiftet, 5. desember 1973, og kan se tilbake på 43 års virksomhet. Den er 
åpen for alle pensjonister som har vært ansatt i Bærum kommune. Ektefelle/samboer har 
også anledning til å bli medlem. Foreningen har i dag ca. 125 medlemmer, hvorav ca. 40 
aktive. Men vi ønsker oss flere. 

Foreningen er partipolitisk nøytral, og arbeider for å bedre pensjonistenes forhold på 
forskjellige områder. 

Våre møter avholdes på Rykkinn Seniorsenter kl. 17.30 til ca. kl. 20.30 første onsdag i 
måneden (untatt juni, juli, august og desember). Møtene annonseres i Budstikka, Dagsavisen 
og Aftenposten mandag eller tirsdag samme uke.  

På møtene er det nyttig og hyggelig underholdning, gjerne knyttet til tema med kåseri, 
musikk og foredrag om aktuelle emner. Selv mener vi at vi har et trivelig og godt sosialt miljø 
sammen med tidligere kolleger. 

Foreningen arrangerer hvert år en dagstur først i juni, en femdagers tur i slutten av august, 
samt julebord i desember. 

Vi håper å se deg, gjerne med ektefelle/samboer, på våre møter hvor også innmelding kan 
skje. 

Ønsker du ytterligere opplysninger kan du kontakte 

Tore Lien, kasserer, tlf. 67 12 59 59/404 10 880, e-post lientore@online.no.  

Ragnhild Maakestad, sekretær, tlf. 67 54 25 25/980 66 356, e-post ragnhmaa@online.no.  

 

           DU ER HJERTELIG VELKOMMEN! 

BKP info 
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Bærum kommunale pensjonistforening    

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 1. februar 2017 

 

Styret 
Leder    Steinar Brenne   ny, velges 2 år 
Nestleder   Garbin, Sidsel Dora Grude ikke på valg 
Sekretær   Ragnhild Maakestad  gj.velges  1 år 
Kasserer   Tore Lien   gj.velges  2 år 
Styremedlem   Klaus Eide   ny, velges 2  år 
          «    Unni Sagbakken  gj.velges  2 år 
 
Revisor    Karin Paulsrud Kampen  ikke på valg 
     «    Gundersen, Gjertrud  ikke på valg 
 
Fylkesforeningen  Steinar Brenne   ny, velges 2 år (skal være 
         formannen i foreningen) 

Unni Sagbakken  gj.velges 2 år 
 
Bærumspensj.   Unni Sagbakken  gjenvelges 2 år 
Fellesforening    
 
Huskomitee   Ragnar Sagbakken  gjenvelges 2 år 
    Unni Sagbakken  ikke på valg 
    Anne-Lise Bjørseth  gjenvelges 2 år     « 
                    (låseansvarlig) Kjell Strand Torgersen  ikke på valg 
 
Kjøkkentjeneste leder  Reidun Rognerud  gjenvelges 2 år 
 «   Odny Engen          « 
 «   Randi Kittelsen          « 
 «    vararepresentant Laila Gundersen         « 
 «                «  Unni Sagbakken         « 
 
Tur komitee, leder  Gundersen, Kåre Magnus  ikke på valg 
        «    Sagbakken, Ragnar  ikke på valg 
 
Julebord   Gundersen, Kåre Magnus ikke på valg 
       «    Sagbakken, Ragnar  ikke på valg 
 
Loddsalg, leder   Unni Sagbakken  gjenvelges 2 år 
        «    Kåre M. Gundersen  gjenvelges 2 år 
        «    Gundersen, Gjertrud  ikke på valg 
 
Valgkomitee   Gudrun Merkesdal,leder ny, velges 2 år 
    Solfrid Aastorp   gjenvelges 2 år 
    (Burde være 1 person til) 
 
Enstemmig vedtatt på årsmøte 1. februar 2017 

BKP valg 2017 

 


