
Lillehammer Telepensjonistforening 
    

 

 årsmelding 2012-2013, side 1 av 5 

Årsmelding for driftsåret 2012/2013 
 

1. Styrets sammensetning 

Styret etter årsmøtet 23. februar 2012 har bestått av: 

 Leder og webansvarlig: Einar Laugen 

 Nestleder: Helge Bræin 

 Sekretær: Turid Mikkelsen  

 Kasserer: Jostein Valved  

 Styremedlem: Sylvi Ovanger 

  Styremedlem: Berit Bolton Arnesen  

 Varamedlem: Øystein Espelund 

 Varamedlem: Randi Svarverud 

 

Andre tillitsvalgte for driftsåret 2012/2013: 

 Turkomite: Knut Thorsteinsen og Ella Oline Bechmann 

 Revisorer: Else Doseth og Knut Ø. Hansen 

 Vararevisor: Eva Ruud 

 Valgkomite: Arne Fauskrud og Solveig Simensen 

 Valgkomite vara: Solfrid Mo Harildstad 

2. Styre- og organisasjonsmøter 

Det er avholdt 11 protokollerte styremøter mellom årsmøtene og det har vært nærmest fulltallig 

styre hver gang. I perioden har styret også hatt kontakt via sms, e-post og telefon. De enkelte 

styremedlemmene har fastlagt ansvar og oppgaver.  

 

Einar Laugen deltok på Lederkonferansen i Telepensjonistenes Landsforbund (TPL) 22. - 23. 

mai 2012 på Gardermoen. Lederkonferansen holdes normalt 2. hvert år, dvs. de åra det ikke er 

Landsmøte. Det er referert fra Lederkonferansen i tidsskriftet Telepensjonisten og i Nettavisen. 

Begge steder finner en både tekst og bilder fra møtet. 

 

På Lederkonferansen ble det stilt spørsmål om landsmøteperioden for TPL burde forlengs fra 2 

til 3 år, endringer av datoer for økonomi- og medlemsrapportering, antall deltaker fra hver 

lokalforening på landsmøtet i forbundet, etc. Lederkonferansen vedtok å sende disse spørsmål til 

styrene i lokalforeningene. Styret i Lillehammer Telepensjonistforening (TP) fikk således et notat 

datert 3. juni hvor vi ble bedt om å ta stilling til disse spørsmål. Styret behandlet saken og svarte 

på spørsmålene innen fristen.  

 

Med utgangspunkt i de svar forbundet fikk på denne høringen, har TPL utarbeidet forslag til 

omfattende endringer i vedtektene for Telepensjonistenes Landsforbund og mal for 

lokalforeningenes vedtekter. De viktigste endringer i forhold til dagens vedtekter er: 

 

 Landsmøteperioden endres fra 2 til 3 år. 

 Hver lokalforening kan ha en representant per påbegynt hundre medlemmer (nå per 

påbegynt 50 medlemmer). 

 Årsmøtet i lokalforeningen skal være avholdt innen 15. februar. 
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 Medlemskontingenten fra lokalforeningene til landsforbundet øker fra kr 40 til kr 100 per 

medlem. Tilskuddet fra forbundet til lokalforeningene reduseres noe, men skal vurderes 

av landsstyret årlig. 

 Landsstyrets myndighet og oppgaver detaljeres mer enn i gjeldende vedtekter. 

 

Hovedgrunnen for endringene er kostnadsreduksjon. De økonomiske utsiktene for de kommende 

årene er ikke de beste. Bl.a. er det årlige tilskuddet fra Telenor redusert.  

 

Styret i TP har hatt en grundig gjennomgang av de to forslagene, og kommet med mange 

endringsforslag til de nye vedtektene, men i hovedsak sluttet seg til de kostnadsbesparende 

tiltakene som er nevnt ovenfor.  

TPL har sammen med Jernbanepensjonistenes Landsforbund, LO-Stat, Postpensjonistenes 

Landsforbund, Politiets Pensjonistforbund, Fagforbundet og Statens Vegvesens 

Pensjonistforbund etablert samarbeid med Pensjonistforbundet under akronymet SAKO. I 2012 

har det vært Telepensjonistene sin tur til å være medsitter under Pensjonistforbundets 

forhandlinger med styrende myndigheter.  

3. Medlemsmøter og sammenkomster 

Som i tidligere år, har vi også i driftsåret 2012/2013 hatt stor virksomhet med dyktige 

foredragsholdere og underholdere. 

 

Vi har hatt månedlige medlemsmøter og deltakelsen har ligget rundt 30 unntatt første møtet høsten 

2012 med bare 17. Vårt første medlemsmøte i 2012 ble avholdt 19. januar. Da ble årets planlagte turer 

og øvrig virksomhet for året gjennomgått.  

 

På dette møtet hadde vi også besøk av Anne Holbø Wendelbo som kåserte om oppveksten i 

kunstnermiljøet på Lillehammer i 1940-, 50- og 60-årene. Hun vokste opp omgitt av bilder av 

maleren Kristen Holbø, som var hennes farfar. Andre malere som inngikk i begrepet 

”Lillehammer malerne” var Frederik Collett, Frits Thaulow, Lars Jorde, Alf Lundeby, Thorvald 

Erichsen og seinere Einar Sandberg og Henrik Sørensen.  

 

Årsmøtet ble avholdt 23. februar og det var 20 frammøtte. 

I 2012 var det 150 år siden Maihaugens grunnlegger Anders Sandvig ble født. Dette feirer museet 

gjennom hele året, med minnesmerke, bokutgivelse, utstilling, foredrag, omvisninger og mye mer. 

På vårt medlemsmøte i mars, holdt en av Maihaugens direktører, Gaute Jacobsen, et kåseri om 

Anders Sandvig og jubileet. 

Fra uminnelige tider har det vært kiving og rivalisering mellom de tre mjøsbyene Hamar, Gjøvik 

og Lillehammer. På vårt medlemsmøte i april holdt Trond Feiring, førstelektor i samtidshistorie og 

internasjonale studier ved Høgskolen i Lillehammer, et interessant kåseri hvor han pekte på de 

historiske årsaker til rivaliseringen og hvordan samarbeidet mellom mjøsbyene fortsatt preges av 

kiving og mangel på samarbeid på flere viktige samfunnsområder.       

 

21. juni møttes 48 av foreningens 97 medlemmer til sommeravslutning på Nordseter, nærmere 

bestemt Nordseter Fjellpark (tidl. Lande Hotell). Der fikk vi servert enkel buffé med varmretter, 

bl.a. rømmegrøt, dessert og kaffe/te. Peter Kirk hold et flott foredrag om Nordseters historie i 

tidsrommet fra krigens dager og fram til i dag. 
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På høstens første medlemsmøte, som ble avholdt 20. september, hadde vi foredragsholder fra 

Nansen Fredssenter, Inger Skurdal. Hun holdt et kåseri om ”Min erfaring  med dialog, Nansens 

Fredssenters dialogarbeid i felt (eks Jugoslavia)”. Nansen Fredssenter er fagmiljø som formidler 

erfaringsbasert kunnskap om pågående konflikter og praktisk dialog- og forsoningsarbeid. 

Senterets medarbeidere har mange års erfaring fra arbeid med fredsundervisning for flyktninger i 

Norge og med dialogarbeid og forsoningsprosjekter i dypt segregerte samfunn på Vest-Balkan. 

Det foregår en kontinuerlig vekselvirkning mellom arbeid i felt og formidlingsarbeid. 

 

Vårt medlem, Øystein Espelund, hadde lagt årets sommerferie til Canada. På medlemsmøtet 25. 

oktober delte han sine opplevelser ved å holde et kåseri med tittelen ”CANADA - Bilder og film 

fra biltur i British Columbia og Alberta”.   

 

På novembermøtet hadde vi på nytt et kåseri fra et av våre medlemmer, Ella Bechmann. Kåseriet 

hadde hun kalt: ”Småskalalån til kvinner i Sierra Leone”. Hun fortalte om prosjektet Women In 

Development, som ledes av Umu Pyne på Lillehammer. Ella Bechmann er nestleder. Ella fortalte 

også om innsatsen de videregående skolene i Lillehammerområdet gjør for et skoleprosjekt i 

Sierra Leone. 

 

33 deltok på julebordet 13. desember, som i år, i likhet med i fjor, ble avholdt i Restaurant 

Hvelvet Norges Bank.  

 

Den månedlige ”Herretreffen” og ukentlige ”Dametreffen” er uformelle aktiviteter som bidrar til 

flere møteplasser og godt miljø blant foreningens medlemmer. I mars ble vårt samlingssted  

kafeen ”Smett Inn” nedlagt. Verken ”Herretreffen” eller ”Dametreffen” har ennå funnet lokaler 

som fult ut erstatter dette møtestedet, selv om flere nye steder er prøvd. Vi er fortsatt på leting 

etter et mer egnet sted for disse treffene. 

 

4. Reiser/turer 

Vårturen den 24. mai gikk til Finnskogen og Kongsvinger med 34 deltakere. Første stopp var 

Victoria Hotell på Flisa der vi fikk servert kaffe og rundstykker.  

Lokal guid Kjell Skaraberget ble med til Finnetunet på Svullrya hvor han fortalte om stedet, hvor 

husene kom fra og hvem som hadde stått i spissen for å samle disse. Han fortalte også historier om 

de finske bosetningene langs grensa til Sverige, hva de levde av og hvordan de ble mottatt av de 

”innfødte”. Åsta Holth og hennes forfatterskap og politiske liv var også tema.  

Etter dette kjørte vi til Kongsvinger og Kvinnemuseet hvor vi ble mottatt med et lite foredrag om 

stedet, hvem som hadde bodd der, historien om huset fram til i dag og hvilke utstillinger vi kunne 

se.   

 

Årets andre tur gikk til Holmenkollen og Kunstindustrimuseet 23. august. I lett regnvær startet 

turen fra Lillehammer med 24 deltakere og ankom Holmenkollen-anlegget som planlagt. Vi fikk 

et godt inntrykk av anleggets størrelse og kvalitet. En tur med heisen til toppen av hopptårnet var 

en unik opplevelse. Vi avsluttet besøket i Holmenkollen med et besøk i Skimuseet som er verdens 

eldste spesialmuseum for ski (åpnet 1923). Det var en fin opplevelse med skihistorie fra 4000 år 

tilbake fram til i dag. 

 

http://www.kvinnemuseet.no/


Lillehammer Telepensjonistforening 
    

 

 årsmelding 2012-2013, side 4 av 5 

Fra Holmenkollen drog vi ned til Kunstindustrimuseet. Her ventet en kunnskapsrik guide oss. Vi 

fikk en omvisning i utstillingen ”Den kongelige reise” som var folkets gave til kong Harald og 

dronning Sonjas 75-årsdager i 2012. 

 

Utstillingen viste gjenstander fra de kongelige samlingene med bl.a. vognen, draktene og 

uniformene som ble laget til kroningen i 1906. Bilder fra Lillehammer/Gudbrandsdalen i 

forbindelse med kroningsreisen 1906 var også utstilt. Vi fikk se ufattelig mange norske og 

utenlandske ordner og høre historier rundt disse.  

 

Telenors julekonsert ble holdt i Lillehammer Kirke torsdag 6. desember. Til sammen var det nærmere 

60 medlemmer inkl. følge som deltok på den flotte og høytidstemte konserten. Vi fikk en minnerik 

førjulskveld og musikalsk opplevelse i en fullsatt Lillehammer Kirke. Telenors julekonsert er som 

alltid et positivt innslag i adventstiden, og vi retter en stor takk til Telenor for at vi blir invitert til disse 

konserter. 

 

Ella Bechmann og Knut Thorsteinsen i Turkomiteen skal ha stor takk for turvalg og opplegg som 

gjorde at det totalt ble vellykkede og opplevelsesrike arrangement  for deltakerne. 

5. Medlemmer 

Medlemstallet per 31. desember 2011 var 95. Tre medlemmer døde i 2012: 

Siss (Signy) Iversen døde 17. februar, vel 83 år gammel 

Liv Graffer døde 24. mai, 85 år gammel 

Odd Stokmo døde 4. juni, knapt 87 år gammel 

Et medlem har meldt seg ut. 

Det har vært drevet litt påvirkning mellom kjente vi anså som potensielle medlemmer. 

Lillehammer Telepensjonistforening har fått 11 nye medlemmer i 2012, slik at det per 31. 

desember 2012 er 102 medlemmer. Det er 63 av disse som har e-post adresse og får invitasjon til 

medlemsmøter og arrangementer elektronisk. Til de resterende 39 medlemmer sendes 

dokumenter via posten.  

 

Det elektroniske medlemskartoteket vedlikeholdes i takt med endringer i medlemsmassen og det 

betyr at det er flere utgaver av medlemslistene i løpet av året. De ”offisielle” utgavene har 

datomarkering i toppteksten. 

 

Vi sender gratulasjon i form av et kunstkort til de som har jubileum. Det starter på 65 år og 

deretter markeres hvert 5. år oppover. I 2012 har det faktisk vært 31 medlemmer som har hatt 

bursdag med 5-tall eller 0 på slutten.  

6. Nettavisen  

Telepensjonistenes Landsforbund har sin egen Nettavise med adressen: 

http://www.telepensjonistene.no/. På denne nettsiden blir det satt fokus på forhold som berører 

oss pensjonister. Et fast innslag i Nettavisen er bl.a. ”Månedsbrevet” fra leder i 

Telepensjonistenes Landsforbund, Anni Milward. I disse brevene tar hun opp store og små 

forhold som berører oss som telepensjonister.  

 

I Nettavisen har vi vår egen lokale sider med følgende nettadresse: 

http://www.telepensjonistene.no/Lokalforeninger/Lillehammer/. Her vil en finne styrets 

sammensetning, foreningens vedtekter, aktivitetsplan for året, jubilanter (65, 70, 75, 80, 85, 90 år), 

etc. I tillegg er det tekst og bilder fra de turer som har vært i løpet av året. 

http://www.telepensjonistene.no/
http://www.telepensjonistene.no/Lokalforeninger/Lillehammer/
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Annen informasjon som er relevant for oss, blir også lagt ut på Nettavisen.   

 

Vi registrerer imidlertid at det bare er vel en tredjedel av våre medlemmer som leser  Nettavisen. 

Slik vi forstår det, skyldes dette i første omgang ikke manglende interesse for innholdet i 

Nettavisen, men heller manglende internettilgang og kunnskap om bruk av data. 

7. Økonomi 

Medlemsmøtene i 2010 og tidligere gikk omtrent i balanse (kostnad og loddsalg var om lag 

jevnstore). Loddsalget var stabilt, mens kostnaden til bevertning økte i 2011. I 2012 var 

underskudd på hvert medlemsmøtene i gjennomsnitt kr 487, varierende fra kr 264 til kr 928.  

 

To dagsturer, sommeravslutning og julebord er subsidiert med til sammen kr 23 887. Jf. 

spesifikasjon i note til regnskapet. 

 

Våren 2012 vedtok styret å kjøpe en meget god og moderne projektor for tilkopling til pc, andre 

lyd og bildekilder, samt minnepinne direkte. Behovet er først og fremst på medlemsmøtene. Vi 

slipper å «gå på byen» for å låne projektor hver gang vi har behov for det på medlemsmøtene. Vi 

fikk diskutert oss til bra rabatt, men den kom på kr 5 649 med noe tilbehør. Projektoren var ikke 

med i budsjettet for 2012. 

 
Lillehammer Telepensjonistforening har tilfredsstillende økonomi med beholdning av 

omløpsmidler på kr 40 331 ved årsskiftet 2012-13. Årsmøtet 2012 vedtok et budsjett i balanse. 

Regnskapet viser noen avvik fra budsjettet og et underskudd på kr 4 109. 

 

Årsakene til underskuddet er nevnte projektor, og overraskende, men veldig positivt, deltok 50 % 

av medlemmene på sommeravslutninga. Det normale for tidligere års sommeravslutninger har 

vært ca. 30-40 % av medlemmene. 

8. Annet 

Lillehammer Telepensjonistforening mottok invitasjon fra Lillehammer kommunes kulturetat om 

å delta på i det ”Årlig møte med lag og foreninger 17.04.12”. På møtet deltok leder fra vår 

forening. Lillehammer kommune tilbyr alle lag og foreninger som er registrert i 

Brønnøysundregisterene og hjemmehørende i Lillehammer tilgang til den nasjonale 

tilskuddsoversikten: Tilskuddsportalen.no. Opplysninger som ble gitt på møtet samt en oversikt i 

Tilskuddsportalen, tydeliggjør at vår forening ikke er i målgruppa for økonomisk tilskudd fra 

denne ordningen. 

 

Det vil bli en utfordring for det nye styret å få aktivisert så mange som mulig av de nye 

medlemmene samtidig som man fortsatt klarer å tiltrekke seg ”eldre” medlemmer til de ulike 

arrangementene. Spesielt med tanke på å øke rekrutteringsbasen til tillitsvalgte er det viktig å få 

aktivisert de nye medlemmene. 

 

Lillehammer 10. januar 2013 

 

 

Einar Laugen  

(leder) 


