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Årsmelding for driftsåret 2011/2012 
 

1. Styrets sammensetning 

 

Styret for driftsåret 2011/12 har bestått av: 

 Leder: Helge Tordhol 

 Nestleder: Helge Bræin 

 Sekretær: Turid Mikkelsen  

 Kasserer: Jostein Valved  

 Styremedlem: Sylvi Ovanger 

  Styremedlem og webansvarlig: Einar Laugen 

 Varamedlem: Ella Oline Bechmann 

 Varamedlem: Aashild Kvande 

 

Andre tillitsvalgte for driftsåret 2011/2012: 

 Turkomite: Knut Thorsteinsen og Torveig Olsen 

 Revisorer: Else Doseth og Knut Ø. Hansen 

 Vararevisor: Eva Ruud 

 Valgkomite: Jørn Hagen og Solfrid Mo Harildstad 

 Valgkomite vararepresentant: Arne Fauskrud 

 

2. Styre- og organisasjonsmøter 

Det er avholdt 11 protokollerte styremøter i perioden og det har vært nærmest fulltallig styre 

hver gang. I denne perioden har styret også hatt en utstrakt kontakt via sms, e-post og 

telefon. De enkelte styremedlemmene har fastlagt ansvar og oppgaver.  

 

Helge Bræin deltok på landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund fra 30. mai til 1. juni i 

Drammen. Landsmøtet holdes 2. hvert år. Vårt medlem Odd-Kåre Kvalheim var 

avtroppende og Anni Milward, Gjøvik, påtroppende leder. Det er referert fra landsmøtet i 

tidsskriftet Telepensjonisten og i Nettavisen både sentralt og lokalt. Det er både tekst og 

bilder fra møtet. 

Telepensjonistenes Landsforbund (TPL) har sammen med Jernbanepensjonistenes 

Landsforbund, LO-Stat, Postpensjonistenes Landsforbund, Politiets Pensjonistforbund 

Fagforbundet og Statens Vegvesens Pensjonistforbund, etablert samarbeid med 

Pensjonistforbundet under akronymet SAKO. Neste år (2012) er det 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 2011/2012 hatt stor virksomhet med dyktige 

foredragsholdere og underholdere. 
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Deltakelsen på møtene har ligget rundt 30. Vi hadde første medlemsmøtet i 2011 den 20. 

januar. Da gikk vi gjennom planlagte turer og øvrig virksomhet for året. Årsmøtet var 17. 

februar.  

 

Lillehammer Bibliotek rundet 200 år i 2010, og i mars var bibliotekar Grethe Borgen fra 

biblioteket på besøk og ga oss et interessant tilbakeblikk i bibliotekets virksomhet gjennom 

200 år. På aprilmøtet kom Thor Heyerdahl jr. og fortalte mye om sin far og hans virksomhet. 

Den 26. mai møttes 37 medlemmer til hyggelig sommeravslutning med god mat og drikke 

på Fossekroa.  

 

Høstens møter startet i september med Kari Korsæth som underholdt med solosang og også 

fikk oss med på allsang, hovedtema Alf Prøysen. På oktobermøtet holdt Pål Espolin Johnson 

et fengende foredrag med bilder fra hurtigrutens farvann fra sør til nord samt en god del om 

spesielle anløpshavner. Novembermøtet ble litt mer ”tele” da Rolf Sæther kom med en del 

tanker om telenettet de siste 30 år. Juleavslutningen 2011 var i årets nyåpnede restaurant, 

Hvelvet i gamle Norges Bank på Stortorget. 

 

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

bidrar til flere møteplasser og godt miljø blant foreningens medlemmer. Dessverre ble 

”kombitreffen”, en litt spesiell variant av herretreffens sommeravslutning, avlyst. Vi skulle 

bl.a. vært på Korpeberget, men tårnet var ikke synlig fra Bjørns Kro gjennom tåke og regn 

den dagen.  

 

4. Reiser/turer 

Vårturen den 28. juni, gikk til Slottet og Nobels fredssenter med 31 deltagere. Turen gikk via 

Olavsgaard hvor vi stoppet og fikk kaffe og nystekte vafler. Videre til Slottet hvor en meget 

dyktig omviser tok oss  rundt i Slottets vakreste representasjonsrom. Etter omvisningen på 

Slottet spaserte vi ned til Nobels Fredssenter der en kunnskapsrik og entusiastisk guide lot oss 

”møte” fredsprisvinnerne og bli kjent med deres bakgrunn, historiske betydning og hvorfor de 

fikk prisen. 

Nesten to måneder senere, 25. august, dro 26 medlemmer på dagstur til Heidal og Lom. 

Første stopp var på Søre Harildstad i Heidal. Denne gården er totalfredet og har vært i 

slekten i generasjoner. Det er fra tunet her at Asbjørnsen og Moe skrev ”De syv folene”. 

Videre gikk ferden via Randsverk og Lemonsjøen til Lom og Fossheim Steinsenter. Etter en 

solid orientering her, gikk turen til  Nordgard Aukrust der det var omvisning, kunstnerisk 

underholdning, og vi fikk servert stedets rikholdige salatbord. 

 

Den 14. mai var det mulighet for den enkelte til å bli med en tur til Den Norske Opera. 

Opplegg og arrangement var det Gausdal Turbuss som stod for. 

 

Denne gang var den årlige julekonserten i Hamar Domkirke den 8. desember. Vi hadde som 

vanlig felles opplegg med buss fra og til Lurhaugen. I tett snødrev ankom bussen Hamar med 

ca. 20 telepensjonister fra Lillehammer. 

Vi fikk en minnerik førjulskveld og musikalsk opplevelse i en fullsatt Hamar Domkirke. 

Telenors julekonsert er et positivt innslag i adventstiden, og vi retter en stor takk til Telenor 

for at vi blir invitert til disse årlige julekonserter. 
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Turkomiteen, Torveig Olsen og Knut Thorsteinsen, skal ha stor takk for turvalg og opplegg 

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

 

5. Medlemmer 

Medlemstallet pr. 31.12.2010 var 89. Vi hadde en utmelding f.o.m. 01.01.2011 og en 

overgang til Gjøvik. Ekteparet Kirsten og Audun Humborstad døde i 2011. 

 

Det har vært drevet litt påvirkning mellom kjente, noen man anså som potensielle 

medlemmer. Det har resultert i 10 innmeldinger. Dermed var det 95 medlemmer ved slutten 

av 2011. Det er 57 av disse som har e-post adresse og får invitasjon til medlemsmøter og 

arrangementer elektronisk. Til de resterende 38 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 2011 har det faktisk vært 21 medlemmer som har 

hatt bursdag med 5-tall eller 0 på slutten. Vi forventer enda flere i 2012. 

 

6.  Nettavisen  

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

http://www.telepensjonistene.no/Lokalforeninger/Lillehammer/ 

 

Her vil en bl.a. finne styrets sammensetning, foreningens vedtekter, aktivitetsplan for året, 

jubilanter (65, 70, 75, 80, 85, 90 år), etc. I tillegg finner en tekst og bilder fra de turer som har 

vært i løpet av året. 

 

Vi får fra tid til annen innbydelser fra eksterne forninger og lag om deltakelse på turer, 

gunstige overnattingspriser på hotell og lignende. Dersom dette vurderes som relevant for 

oss, tas dette inn i Nettavisen. 

 

Et fast innslag i Nettavisen er ”Månedsbrevet” fra Telepensjonistenes leder Anni Milward. I 

disse brevene tar hun opp store og små forhold som berører oss som telepensjonister.  

 

7. Økonomi 

Mens medlemsmøtene tidligere gikk omtrent i balanse (kostnad og loddsalg var om lag 

jevnstore), er loddsalget stabilt, mens kostnaden til bevertning har økt ca. 5-6 hundre kroner 

per møte. Økningen skyldes hovedsakelig at vi nå må betale for kantinepersonalets tid til å 

klargjøre bevertningen, noe vi tidligere ikke ble belastet for. 

 

Årsmøtet 2011 vedtok et budsjett med underskudd på kr 190 kr for året. Resultatet ble et 

overskudd på kr 3 354,67.  Medlemskontingenten har vært uforandra kr 150. Lillehammer 
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Telepensjonistforening har en tilfredsstillende økonomi med beholdning i bank, kasse og 

andre omløpsmidler på kr 44 441 ved årsskiftet 2011/2012. Foreningen har ikke gjeld.  

 

Styret viser ellers til detaljene i framlagt regnskap for kalenderåret 2011, og til 

budsjettforslaget for 2012. 

 

8. Annet 

Lillehammer kommune inviterte til å komme med forslag til medlemmer av kommunens 

eldreråd. Lillehammer Telepensjonistforening foreslo Odd-Kåre Kvalheim, men han ble ikke 

valgt. 

 

Foreningen mottok også i 2011, i likhet med tidligere år, invitasjon til møte med kommunens 

kulturetat. Konklusjonen fra deltagelse på disse møtene tidligere år er at disse primært retter 

seg mot andre typer foreninger/organisasjoner og at det derfor er lite aktuelt for vår forening. 

Vi valgte derfor ikke å sende noen på dette møtet i 2011. 

 

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 25. januar 2012 

 

Helge Tordhol (leder) 

      (Sign.) 

 


