
 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET TELEPENSJONISTENES FORENING 
TELEMARK  

I TELEBYGGETS KANTINE  
4. FEBRUAR 2016 kl. 15.00 – 17.30 

Leder Elsie Marit Hansen ønsket alle velkommen til årsmøtet i Telepensjonistenes forening 
Telemark. I tillegg til 31 stemmeberettigede medlemmer, var også Truls Langeggen, medlem 
av Forbundsstyret, tilstede.  
  
Dagsorden: 

1. Åpning                  
2. Godkjenning av dagsorden  
3. Navneopprop 
4. Valg av møtedirigent og møtereferent, to stykker til tellekorps  
5. Styrets årsberetning for år 2015 
6. Revidert Regnskap for år 2015 
7. Budsjett 2016 
8. Innkomne forslag 

1. Gave til Frelsesarmeen 
2. Gave til Varmestuen i Porsgrunn og Det diakonale senteret i Skien 
3. Vedtektsendring Lokale vedtekter §§ 3, 5, 6, 8, 9 

9. Valg 
10. Avslutning Årsmøte. 
 

Sak nr. 1. Åpning 
Åpning av Årsmøtet ved leder Elsie Marit Hansen 
Ett minutt stillhet for de av våre medlemmer, som har gått bort i Årsmøteperioden. 
 
Sak nr. 2. Godkjenning av dagsorden 
 
Vedtak: Dagsorden ble godkjent uten merknader  
 
Sak nr. 3 Navneopprop  
Navneopprop v/leder viste at 31 stemmeberettigede medlemmer var til stede.  
 
Sak nr. 4. Valg av møtedirigent og møtereferent, to stk. til tellekorps 
 
Vedtak: 
Møtedirigent: Elsie Marit Hansen, møtereferent: Ragnhild Olsen-Fjeldstad, tellekorps: Liv 
Bakke og Torill Hantho. 
 
Sak nr. 5. Styrets årsberetning for 2015 
Elsie Marit Hansen la fram årsberetningen for perioden 9. februar 2015 – 4. februar 2016. 
 
Merknad: Endring av navn avsnittet Tillitsvalgte i Styret i Årsmøteperioden endres 
Arrangementskomiteen som følger: Ingrid Stensrud Larsen, Bjørg Irene Dahl, Sissel 



Wahlstrøm, Ingfrid Hogstad, Bjørg Bentsen, som vara. Styret har også vært villig til å stille 
ved behov.  
Årsberetningen ble godkjent med denne merknaden. 
 
 
Sak nr. 6. Revidert regnskap for år 2015 
Ragnhild Olsen-Fjeldstad la fram regnskapet for 2014. Det var revidert og funnet i orden av 
revisor Torhild Grønlie Nilsen.  
 
Vedtak: Revidert regnskapet for år 2015 ble godkjent. 
 
Sak nr. 7. Budsjett 2016 
Ragnhild Olsen-Fjeldstad la fram styrets forslag til budsjettet for 2015. 
 
Vedtak: Budsjett 2016 ble godkjent uten merknader.                                                                                                  
  
Sak nr. 8. Innkomne forslag  
Det var kommet inn tre forslag innen fristen. Forslagene var fra styret i pensjonistforening:  
 
Forslag 1: Frelsesarmeen støttes med kr. 1.000,-.   
 
Vedtak: Årsmøtet godkjenner at Telepensjonistens forening Telemark gir kr. 1000.- i gave til 
Frelsesarmeen i 2016 mot en stemme.  
 
Forslag 2: Støtte til Varmestuen i Porsgrunn og Det diakonale senteret i Skien med kr. 1000.- 
til hver. 
 
Vedtak: Årsmøtet godkjenner at Telepensjonistenes forening Telemark gir kr. 1000,- i gave til 
Varmestuen i Porsgrunn og samme beløp – kr. 1000,- - til Det diakonale senteret i Skien.  
 
Forslag 3: Lokale vedtekter vedtektsendring: 
§3 Organisasjon: ordet klubber endres til avdelinger og klubbleder endres til avdelingsleder. 
§5 Kontingent: siste setning endres til: medlemmer som etter purring ikke har betalt sin 
kontingent innen 1. juli, meldes ut. 
§6 Årsmøte: under Årsmøtet behandler, pinne 6 endres klubber til avdelinger 
§8 Styrets oppgaver siste pinne «Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styret 
og leder eller nestleder er til stede. Ved stemmelikhet gjør leders stemme utslaget.»  Disse to 
setningene/denne pinnen flyttes fra §8 Styrets oppgaver til 
§9 Møter. §9 Møter har fra 4. februar 2016 følgende tekst: 
Leder innkaller til styremøter og leder disse. Dersom lederen har forfall overtar nestlederen. 
Styret innkaller til medlemsmøter. Det innkalles til møter så ofte leder/styret finner det 
ønskelig. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styret og leder eller nestleder 
er til stede. Ved stemmelikhet gjør leders stemme utslaget. 
 
Vedtak: Årsmøtet godkjenner endringene i Lokale vedtekter, §§ 3, 5, 6, 8, og 9.                                                                                                                                              
 
Sak nr.9. Valg 
Egil Eriksen la fram Valgkomiteens forslag til nytt styre for neste periode: 
 
Leder   Sissel Wahlstrøm  ny 



Kasserer  Ragnhild Olsen-Fjeldstad ikke på valg 
Styremedlem  Liv Bakke    ikke på valg 

Erik Skau   valgt for 2 år 
Torill Hantho   ikke på valg 

Varamedlem  Elsie Marit Hansen  ny 
   Liv Berit Aadna  gjenvalgt for 1 år 
Revisor  Torhild Grønlie-Nilsen gjenvalgt for 1 år   
Vara    Karin Serkland  gjenvalgt for 1 år   
Turkomite:   Erik Skau    ny 
   Egil Eriksen   ny   
Arrangementskomite: 

Ingrid Stensrud Larsen  ikke på valg 
Bjørg Irene Dahl  gjenvalgt for 2 år 
Ingjerd Barth                          ny 
Bjørg Bentsen   (ved behov 1 år) 
Pga at Sissel Wahlstrøm er valgt til leder, går hun ut av 
Arrangementskomiteen. Styret må finne en person som kan gå inn i 
Arrangementskomiteen i stedet for Sissel Wahlstrøm.  

 
Vedtak: Årsmøtet godkjenner valgkomiteens forslag med tillegg av ovenstående. 

 
Valgkomite:  Åslaug Seim Andersen valgt for 2 år    
   Egil Eriksen    ikke på valg 
                                   Britt Inger Sjøstrøm ikke på valg 
                                   Elsie Marit Hansen ny (for 1 år) 
 
Vedtak: Årsmøtet godkjente forslaget til valgkomite. 
 
Sak 10 Avslutning Årsmøtet 
Elsie Marit Hansen fortsatte med å overrekke gaver til tillitsvalgte som går ut av styret: hun 
takket Synnøve Østensen arbeidet i turkomiteen og Gunn Wattenberg for samarbeidet i styret. 
Deretter tok nestleder Liv Bakke ordet og takket Elsie Marit Hansen for den gode jobben hun 
har gjort i styret over en periode i 17 år som leder og nestleder.  
 
Den offisielle delen av Årsmøtet var avsluttet og Elsie Marit takket for seg og ga ordet til 
Sissel Wahlstrøm, den nyvalgte lederen. Sissel Wahlstrøm takket for tilliten og ga ordet 
videre til Truls Langeggen. 
 
Leder i forbundsstyret Arne Jenssen var invitert til å gjeste Årsmøtet, men hadde dessverre 
ikke anledning til å møte. Han overlot derfor oppgaven til Truls Langeggen. Truls Langeggen 
er styremedlem i Forbundstyret. Han ble valgt inn på Landsmøtet i mai 2015. Nesten hele 
Forbundsstyret ble byttet ut på Landsmøtet, bare to av ni medlemmer var med fra det forrige 
Forbundsstyret. Det har tatt tid å etablere seg, men nå er de godt i gang med sine 
arbeidsoppgaver.  
Truls Langeggen hilste årsmøtedelegatene fra Arne Jenssen. Han informerte deretter om 
Landsstyrets virksomhet og om Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget som består av 4 personer, 
Forbundsleder, nestleder, kasserer og sekretær. De tar seg av den løpende saksbehandlingen i 
forbundet. Videre ivaretar de kontakten med samarbeidende organisasjoner, mot Telenor og 
virksomheter som er solgt/utskilt fra Telenor, samt forbereder saker for vedtak i Landsstyret 
og Landsmøtet. 



Noen av oppgavene er sendt ut til lokalforeningene: aktivitetsliste, høringsdokument, 
innføring/endringen av nye portalen, videreføring av medlemsregisteret. Det er foreslått 4 
superbrukere som redaktørene lokalt kan henvende seg til når det gjelder den nye plattformen. 
Det er viktig at medlemsregisteret er oppdatert til enhver tid. Det er antall medlemmer som gir 
oss statsstøtte og bidrag fra Telenor. Bidraget fordeles ut til lokalforeningene ut fra antall 
medlemmer i foreningene. Vi får bidrag fra Telenor i 2016, men etter 2016 har en ingen 
formening foreløpig om bidraget fra Telenor blir forlenget. Han fortsatte med å si at 
vervearbeidet må gjøres i lokalforeningene. Forbundet har sendt ut forslag til vervebrev som 
kan sendes til potensielle nye medlemmer. De jobber mot Pensjonistforbundet sammen med 
de andre organisasjoner i SAKO.  
Det var mye interessant informasjon. 
 
Sissel Wahlstrøm overrakte en teleblomst til Truls Langeggen som takk for innlegget, og for 
at han gjestet årsmøtet.  
 
Turkomiteen v/Liv Bakke orienterte om tur til Taubespelen 2016 16. – 18. juli. I samarbeid 
med LB-tur er det reservert 20 plasser til oss. Turen koster pr. person kr. 3.990,-, 
og det er tillegg for enkeltrom – kr. 480.-. 
 
Arrangementskomiteen serverte gode snitter, wienerbrød og kaffe, og det var utlodning med 
mange hyggelige gevinster. 
 
Sissel Wahlstrøm takket alle for godt frammøte. Hun takket også arrangementskomiteen for 
godt utført jobb.                
 
 
 
----------------------------------------------           -------------------------------------------- 
Sissel Wahlstrøm, ny leder             Elsie Marit Hansen, eks leder 
 
 
 
----------------------------------------------- 
Ragnhild Olsen-Fjeldstad 
Referent 
 


