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DAVITA AS v/Rita Torsvik (HEFs revisor for lag med over 1 mill. i
omsetning)

Revisor

Det har ikke lyktes å opprette en valgkomité.

Andre verv og oppgaver
•

Konfirmasjonsansvarlig i 2020 har vært Kaja Lorentzen. Hun har ansvar for både kurs og
seremonier.

•

Navnefestansvarlig i 2020 har vært Per-Ivar Løkken

•

Kaja Lorentzen og Kaja Brandt, deltok på Akershus regionlagårsmøte 2020. Kaja Brandt var
delegat fra Nedre Romerike, men Kaja Lorentzen var der som regionleder. Dette ble holdt
digitalt på grunn av den pågående koronapandemien.
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•

Vigslere og gravferdstalere tilhørende vårt lokallag har vært involvert i flere oppdrag, men
disse organiseres fra sentralt hold og har dermed lite direkte kontakt med lokallagsstyret.

•

Kaja Lorentzen er styreleder i Akershus regionlag

•

Kursledere for konfirmasjonskurs har jevnlig hatt møter med ansvarlig i lokallaget

Møteaktivitet
Styret har hatt 7 møter og behandlet 45 saker i perioden. De to første møtene ble holdt i lokallagets
lokaler i Kirkegata 4 i Lillestrøm. Resten av året ble det avholdt digitale møter av smittevernhensyn.
Årsmøte ble avholdt 12. februar på Scene 5 i Lillestrøm kultursenter.

Annen aktivitet
Aktiviteten i lokallaget og forbundet ellers har vært sterkt preget av den pågående
koronapandemien. Flere aktiviteter og møter har ikke vært mulig å gjennomføre og har blitt utsatt
eller avlyst.
Solsnufest ble arrangert 10. januar i lokalene til Scene 5 i Lillestrøm kultursenter, og 56 personer
deltok. Kulturelt innslag var ved vokalist Therese Ihler Ørstad og pianist Anna Ueland.
I forlengelse av årsmøtet 12. februar hadde vi et arrangement med Øystein Bache og Rune Gokstad
på Scene 5.
Det var planlagt arrangement med Andreas Wahl på Nittedal bibliotek i november. Dette ble utsatt,
og vil bli gjennomført i mars 2021, hvis smittesituasjonen tillater det.
Styret ønsket å ha en familievennlig sommerutflukt i august etter suksess med dette i 2019, men
dette ble avlyst.

Medlemmer
Antall medlemmer i lokallaget pr 31.12.2020 var 3593. Dette er en økning på 5,1 % fra året før.
Nedre Romerike er det 3. største lokallaget i Akershus regionlag, etter Follo og Bærum lokallag.
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Konfirmasjon
Konfirmasjonsundervisningen ble sterkt redusert grunnet pandemien. Det ble gjennomført
informasjonsmøter for foresatte og konfirmanter i uke 6 i Skedsmo Samfunnshus. Oppstart av kurs
og deretter tre kurskvelder ble gjennomført før resterende undervisning ble avlyst. Lokallaget hadde
31 kurs fordelt på 12 kursledere. Undervisningen foregikk på Skedsmo videregående skole.
Seremoniene ble flyttet fra planlagte datoer i mai og ble gjennomført på X Meeting Point på
Hellerudsletta 26. og 27. september. Det ble holdt 8 seremonier for til sammen 478 konfirmanter.
Det lyktes å arrangere flotte seremonier under gjeldende smittevernsregler. Hver konfirmant fikk ha
med seg 3 gjester og seremoniene ble strømmet.
Kunstneriske innslag var musikk ved Caldera, pianist Kristin Brynjulvsrud, solist Therese Ihler
Ørstad, diktleser Åsne Ljøstad og hovedtaler Jakob Semb Aasmundsen.

Navnefest
Det var planlagt to navnefester, men begge ble avlyst grunnet smittesituasjonen i den pågående
koronapandemien.

Lillestrøm, 9. februar 2021
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