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Lillehammer Telepensjonistforening 

 

Kort oppsummering fra landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 2013 
 

34 lokalforeninger er nå med i Telepensjonistenes Landsforbund. Disse foreningene har til sammen 

ca. 4 200 medlemmer. Foreninga på Ringerike med ca. 40 medlemmer ble lagt ned i april 2013. - l 

Telepensjonistenes Landsforbund har landsmøte annethvert år. 

 

21-23. mai 2013 var 72 delegater med stemmerett (medregna det gamle landsstyret på 9), foruten 

internrevisor Kåre Johansen, redaktør Berit Nylund i Telepensjonisten og valgkomiteens leder Odd-

Kåre Kvalheim samla til landsmøte på Rica Gardermoen Hotel. 

 

Konstituering av landsmøtet og godkjenning ar årsrapporter og regnskap gikk greit. Det var litt 

ampert første kvelden på grunn av noe kommunikasjonssvikt i landsstyret og fra landsstyret til 

lokalforeningene vedrørende momsrefusjon til lokalforeningene. 

 

Økonomi 

Tilskuddet fra Telenor, som har vært kr 2 mill. kroner årlig, er 1,5 mill. kroner årlig 2013-2015 med en 

avtaleklausul som gjør at tilskuddet i verste fall kan falle bort ved intern endring i Telenor. Tilskudd 

fra og med 2016 vurderes som usikkert. Redusert samla inntekt til Telepensjonistene førte til kamp 

mellom lokalforeninger og forbundsledelsen om midlene. Kampen ble på dette landsmøtet vunnet av 

lokalforeningene. Men det betyr også at vi i realiteten har skjøvet ei usikker økonomisk framtid for 

organisasjonen foran oss heller enn å treffe tiltak. Saka endte med et enstemmig vedtak om at 

lokalforeningene skal betale kontingent til landsforbundet på kr 40 per medlem som tidligere år. 

Landsstyret hadde foreslått den økt til kr 100 fra 2014. Lokalforeningene får i 2013 kr 5000 per 

forening + kr 150 per medlem. I 2014 får hver lokalforening kr 5000 + kr 125 per medlem + noe statlig 

momsrefusjon. 

Økonomien i Telepensjonistenes Landsforbund er grei, men uten nevneverdig buffer. Særlig de i 

arbeidsutvalget bruker mye mer tid på forbundet enn de får godtgjøring for. 

  

Lokalforeningenes årsmøte 2014 må avvikles innen 15. februar 2014. Den endringa i malen for 

lokalforeningenes vedtekter ble vedtatt enstemmig. Det gir oss mindre tid til å få ferdig årsmelding 

2013 og regnskap 2013. Årsaka er at Telepensjonistenes Landsforbund må ha fjorårsregnskapene 

samla for å rapportere til staten innen 1. mars i samband med årlig søknad om statlige midler.   

 

Handlingsprogram 2013-2015 

Det ble enstemmig vedtatt et handlingsprogram på 7 sider med mange gode hensikter og aktivitet 

mot de samme mål som før. Enkelte etterlyste ei kortere form og mer målbare parameter i 

handlingsprogrammet. 
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Organisasjonsutvalg 

Etter forslag fra Bodø ble det vedtatt at Landsstyret skal gi mandat til og oppnevne et 

organisasjonsutvalg. Mange småsaker ble oversendt til dette utvalget, f. eks. ymse vedtektsendringer 

som ikke måtte avgjøres nå. 

 

Orienteringer 

Av faglige innslag nevnes Odd-Kåre Kvalheims foredrag om pensjonsreformen. Det var ellers 

orienteringer fra ordføreren Harald Espelund i vertskommunen Ullensaker, og fra 

Pensjonistforbundets generalsekretær Harald Olimb Norman. Normann ser gjerne at 

telepensjonistene blir kollektivt tilslutta Pensjonistforbundet. Gode grunner taler for det, men på 

kort sikt er det uaktuelt på grunn av økonomien i Telepensjonistenes Landsforbund. 

 

Landsstyret 

Arbeidsutvalget (leder, nestleder/sekretær og kasserer) ble gjenvalgt. Fire av de fem øvrige i 

landsstyret er nye og ledere av sine lokalforeninger. I landsstyret er det nå 4 kvinner og 4 mann. Tre 

varamedlemmer i rekkefølge ble gjenvalgt. Alle valg var enstemmige. Landsstyret er nå slik: 

 

Anni Milward forbundsleder Gjøvik 

Mai-Britt Løken nestleder/sekretær Østfold 

Kjell Engen kasserer Gjøvik 

Britt Olafsen landsstyremedlem Larvik 

Truls Erik Langeggen landsstyremedlem Fornebu 

Kirsti Ranveig Leiros landsstyremedlem Steinkjer 

Roy Knag Jæger landsstyremedlem Bergen 

Oddvar Ulvang landsstyremedlem Helgeland 

Dagrunn Klakegg 1. varamedlem Sogn og Fjordane 

Ingvar Sigmund Kallevik 2. varamedlem Kristiansand 

Jan Andreassen 3. varamedlem Glåmdal 

 

Vervepremier og ros 

To foreninger fikk nydelige duker, brodert at forbundsleder Anni Milward. Det var Arendal som 

hadde verva 16,28 % nye medlemmer (7 stk). På delt andreplass kom Lillehammer (11 verva) og 

Lillestrøm med 11,58 % nye medlemmer verva i 2012. Den andre premierte foreninga var Fornebu 

(tidl. kalt Sentrale enheter) med størst antall nyverva medlemmer, nemlig 23. Bergen hadde verva 20 

nye medlemmer. 

 

Arbeidsutvalget fikk ros for innsatsen sin. Telepensjonistene i Bodø fikk skryt for heimesida si. 

 

 

Oppsummering ved Jostein Valved, delegat fra Lillehammer Telepensjonistforening. 


