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Leder Elsie Marit Hansen ønsket alle velkommen til årsmøtet i Telepensjonistenes forening
Telemark. I tillegg til28 stemmeberettigede medlemmer, var også Mai-Britt Løken, nestleder
og sekretær i Forbundet og leder Telepensjonistene i Larvik og styremedlem i forbundsstyret,
Berit Olavsen spesielt invitert.

Dagsorden:
1. Åpning
2. Godkjenning av dagsorden
3. Navneopprop
4. Valg av møtedirigent og møtereferent, to stykker til tellekorps
5. Styrets årsberetningfor fu 2074
6. Revidert Regnskap for år 2014
7. Budsjett 2015
8. Innkomne forslag

1. Gave til Frelsesarmeen
2. Gave tll Varmestuene i Porsgrunn og Skien
3. Vedtektsendring Lokale vedtekter § 5

9. Valg
1 0. Avslutning Årsmøte.

Sak nr. 1. Åpning
Åpning av Årsmøtet ved leder Elsie Marit Hansen
Ett minutt stillhet for de av våre medlemmer, som har gåu bort i Årsmøteperioden.

Sak nr.2. Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Dagsorden ble godkjent uten merknader

Sak nr.3 Navneopprop
Navneopprop v/leder viste at 28 stemmeberettigede medlemmer var til stede.

Sak nr. 4. Valg av møtedirigent og møtereferent, to stk. til tellekorps
Vedtak:
Møtedirigent: Berit Olafsen, møtereferent: Ragnhild Olsen-Fjeldstad, tellekorps: Liv Bakke

og Liv Berit Aadna.

Sak nr. 5. Styrets årsberetningfor 2014
Berit Olavsen la fram årsberetningen for perioden 1. januar - 31. desember 2014.
Yedtak: Årsberetningen ble godkjent uten merknader.



Sak nr. 6. Revidert regnskap for kr 2014
Ragnhild Olsen-Fjeldstad la fram regnskapet for 2014. Det var revidert og funnet i orden av
revisor Torhild Grønlie Nilsen.
Vedtak: Regnskapet ble godfient.
Styret tør merlcnader, fra Årsmøtedeltaker, om at dokumenter til behandling, på Årsmøtet,
skal sendes ut til Årsmøtedeltakerne iforkant av Årsmøtet .til etterretning.

Sak nr. 7. Budsjett20lS
Berit Olavsen la fram styrets forslag til budsjettet for 2015.
Vedtak: Godkjent uten merlwtader.
Det blir ikkp utbetalt vervepremier til lokalforeningene, fra 2015
Årsmøtet tar dette til etterretning, iforb. med budsjettet.

Sak nr. 8. Innkomne forslag
Det var innkommet tre forslag. Forslagene var fra styret i forening:

Forslag 1: Frelsesarmeen støttes med kr. 1.000,-.
Vedtak: Årsmøtet godkjenner at Telepensjonistens forening Telemark gir lcr. 1000.- i gave til
Frelsesarmeen i 2015.

Forslag 2: Støtte til Varmestuene i Porsgrunn og Skien
Vedtqk: Årsmøtet godkjenner at Telepensjonistenes forening Telemark gir lcr. 1000,- til
Varmestuene i Porsgrunn og samme beløp - kT. 1000,- - til Varmestuene i Skien.

Godkjent mot en stemme, Styret tar til etterretning deltakers merlcnad til saken: Varmestuenes
o r g ani s a sj o ns t i I lcfty t n i n g s kul I e ko mme t fr am i fo r s I a ge t.

Forslag 3: Lokale vedtekter vedtektsendring. § 5 Kontingent: Fritak av kontingent for
medlemmer over 90 ar. Dette vil gjelde fra begynnelsen av år 2015 slik at § 5 nå vil lyde:
Medlemskontingenten fastsettes av Årsmøtet. Fritak av kontingent for medlemmer over 9A fu.
Vedtak: Årsmøtet godkjenner at § 5 i Lokale vedtekter vilfra 2|l|hafølgende ordlyd:
Medlemskontingentenfastsettes av Årsmøtet. Fritaktfor kontingentfor medlemmer over 90
år.

Sak nr.9. Valg
Bedt Olavsen la fram Valgkomiteens forslag til nytt styre for neste periode:

Leder Elsie Marit Hansen ikke på valg
Sekretær Ragnhild Olsen-Fjeldstad ikke på valg (Styremedlem)
Kasserer Ragnhild Olsen-Fjeldstad gienvalgt for 2 ta
Styremedlem Liv Bakke gjenvalgt for 2 år

Erik Skau ikke på valg
Torill Hantho ny 2 år

Varamedlem Liv Berit Aadna gienvalgt for 1 år
Gunn Wattenberg gjenvalgt for 1 år

Revisor Torhild Grønlie-Nilsen gjenvalgt for 1 år
Vara Karin Serkland gfenvaigt for 1 år
Turkomite: Synnøve Østensen gienvalgt for I år

Liv Bakke gjenval5 for 1 år
Arangementskomite:

Ingrid Stensrud Larsen gjenvalgt for 2 2r



Sissel Wahlstrøm
Ingfrid Hogstad
Bjørelrene Dahl
Bjørg Bentsen

ny2ix
ikke på valg
ikke på valg
(vedbehov I år)

Valgkomite:

Vedtak: Årsmøtet godkjente valgkomiteen, v. Bjørg Bentsen, forslag ,
med akklamasjon.

Johrun Ramberg ikke på valg
Egil Eriksen ny for 2 tr
Britt lnger Sjøstrøm ny for 2 årr

Åslaug Seim Andersen vara

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag til valgkomite

Sak 10 Avslutning Årsmøtet

Den offisielle delen av Årsmøtet var avsluttet. Leder takker dirigenten, for jobben. Hun ble
overrakt en «Telebloms0>.

Deretter fikk Mai-BittLøken ordet.
Hun orienterte om aktuelle foreningssaker, spesielt om Organisasjonsutvalgets innstilling,
som har vært ute til høring i lokalforeningene. Hun nevnte bl.a. nar"nendring av forbundet, til
Teleseniorens Landsforbund og ny oppbygging/sammensetning av Landss§ret. Dette ligger
som et forslag fratJtvalget og kan bli saker til behandling på Landsmøtet i 2015. Hun
orienterte også om Landstyrets fordeling av diverse oppgave, som er kostnadsbesparende
Mai-Britt Løkenble en overrekt en «Teleblomsb), som takk for hennes innlegg og for at hun
gfestet Telemark.

Bjørg Bentsen fikk en blomsterhilsen, som takk for et raskt ja og hurtig jobbing, som
stedfortreder for valgkomiteen. ( Komiteen hadde forfall gr. Sykdom).

Turkomiteen vlBakke:
Orientering om vårtur til «Blomstring i Hardanger>>,12-.15- mai..
I samarbeid med Magnus Reiser er det reservert 20 plasser, til oss. Turen går med Fjordline
fra Langesund til Hirtshals, videre til Stavanger og Bergen. Deretter til Voss og til Ullensvang
hotell. Det blir utflukter fra hotellet, hvor vi overnatter i to netter.

Det ble servert veldig gode snitter, bløtkake og kaffe. Det var utlodning med mange hyggelige
gevinster

Elsie takket alle for godt fremmøte. Takket også arrangementskomiteen for godt utført jobb.

Elsie Marit Hansen, leder/s Ragnhild Olsen - {eldstad, referent/s


