
 

 
 
 

 
 
 
Telepensjonistenes forening Telemark  
medlemsmøte 11. mai 2016 
 
Medlemsmøtet ble avholdt i kantina i Telenorbygget Skien kl. 16.00. 32 medlemmer møtte 
opp. Leder Sissel Wahlstrøm ønsket hver og en velkommen. Hun overlot så ordet til 
førstekonservator Tor Kjetil Gardåsen fra Telemark Museum. 
 
Gardåsen viste lysbilder fra Skien og Porsgrunn på 1950 -1960 tallet og fortalte mange 
interessante historier fra den perioden. Medlemmene ga tydelig uttrykk for at de satte pris på å 
bli minnet om hvordan byene så ut, og hvordan innbyggerne levde, på den tiden. Gardåsen 
brukte ca. 45 minutter, men han hadde antakelig mange flere både bilder og historier på lager. 
 
Sissel takket for et spennende og interessant lysbildeprogram og inviterte Gardåsen til å spise 
med oss. Det takket han ja til. 
 
Arrangementskomiteen serverte nydelige snitter, kaffe og kringle – og alle så ut til å kose seg. 
Etter hvert ble det solgt lodd på fine gevinster. 
 
Sissel tok så ordet for å informere om hva som skjer lokalt og på landsbasis. 
  
Vår lokalforening har 25 års jubileum i år. Hun opplyste at det blir fest på Villa Fløyen i 
slutten av november. Festen blir kombinert jubileumsfest og julemøte. Denne informasjonen 
så ut til å falle i god jord blant medlemmene. 
Turkomiteen vår prøver å få i gang tur til Gaustablikk / Gaustatoppen i september. Det blir 1 
overnatting. Pris pr person i dobbeltrom ca. kr 1600,00 og pris for enkeltrom ca. kr 1900,00. 
Pris for transportmiddel kommer i tillegg.  
Vi har fått 9 nye medlemmer i år – hvilket er kjempefint! Sissel oppfordret alle til å verve 
enda flere medlemmer. Ragnhild tar gjerne imot innmeldinger. 
Ove Sunde er nå redaktør for Telemark lokalforening på  www.telepensjonistene.no Alle 
medlemmer med tilgang til PC oppfordres til å besøke vår nettside. Der finner man nyttig 
informasjon. Bilder som Ove har tatt på dette møtet vil komme på nettsiden vår etter hvert. 
På hjemmesiden til Tromsø lokalforening ligger det to presentasjoner som helt sikkert er av 
interesse for flere. Der ligger det link til film om Tromsø kringkaster og Telemuseet i Tromsø. 
Så opplyste Sissel at hun skal på lederseminar 26. og 27. mai på Lillestrøm. Hun gleder seg – 
og ser fram til å møte ledere i andre lokalforeninger. 
 
Telepensjonistenes Landsforbund har sendt ut informasjon om nye krav til Telenor 
Pensjonskasse. Der står det at Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet om å utarbeide nye 
kapitalkrav for norske pensjonskasser. Hvis det blir gjennomført vil det også gjelde Telenor 
Pensjonskasse. Pensjonskasseforeningen, som Telenor Pensjonskasse er medlem av, er av den 
klare oppfatning at de foreslåtte endringene er uheldige, fordi de vil kunne medføre betydelig 



lavere pensjon for dem som har sin pensjonsordning i private pensjonskasser, herunder 
Telenor Pensjonskasse. Landsforbundet vil følge opp saken med mer fyldig informasjon og 
bakgrunnsstoff i neste nummer av Telepensjonisten. 
 
Liv Bakke fortalte deretter om medlemsturen vi skal på 16 – 18 juli. Den går til Buseviken og 
Taubespelen (Sverige). Hittil har 22 meldt seg på til turen. Frist for påmelding er 15. mai – så 
det er fortsatt mulig å melde seg på.  
 
Så var det loddtrekning – og de som vant var kjempefornøyde.  
 
Sissel takket for fremmøtet og sa seg svært fornøyd med at så mange ville komme på en så 
flott dag. Hun takket arrangementskomiteen for god jobb – og ønsket alle vel hjem. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


