
 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET TELEPENSJONISTENES FORENING 
TELEMARK  

I TELEBYGGETS KANTINE  
9. FEBRUAR 2017 kl. 15.00 – 17.45 

Leder Sissel Wahlstrøm ønsket alle velkommen til årsmøtet i Telepensjonistenes forening 
Telemark. Hun leste diktet «E18» fra boka «Blå time». I tillegg til 29 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 2016 
6. Revidert Regnskap for år 2016 
7. Budsjett 2017 
8. Innkomne forslag 

1. TSS – avdeling for kreftsyke barn 
2. Gave til Varmestuen i Porsgrunn 

9. Valg 
10. Avslutning Årsmøte. 
 

Sak nr. 1. Åpning 
Åpning av Årsmøtet ved leder Sissel Wahlstrøm 
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 29 stemmeberettigede medlemmer var til stede.  
 
Sak nr. 4. Valg av møtedirigent og møtereferent, to stk. til tellekorps 
Vedtak: 
Møtedirigent: Erik Skau, møtereferent: Torill Hantho, tellekorps: Liv Bakke og Bjørg 
Bentsen. 
 
Sak nr. 5. Styrets årsberetning for 2016 
Torill Hantho la fram årsberetningen for perioden 4. februar 2016 – 9. februar 2017. 
Årsberetningen ble godkjent uten merknader. 
 
Sak nr. 6. Revidert regnskap for år 2016 
Ragnhild Olsen-Fjeldstad la fram regnskapet for 2016. Det var revidert og funnet i orden av 
revisor Torhild Grønlie Nilsen.  
Vedtak: Revidert regnskapet for år 2016 ble godkjent. 



Sak nr. 7. Budsjett 2016 
Ragnhild Olsen-Fjeldstad la fram styrets forslag til budsjettet for 2017. 
Vedtak: Budsjett 2017 ble godkjent uten merknader.                                                                                                  
  
Sak nr. 8. Innkomne forslag  
Det var kommet inn 2 forslag innen fristen. Forslagene var fra styret i pensjonistforening:  
 
Forslag 1: TSS – avdeling for kreftsyke barn støttes med kr. 2.000,-.   
Vedtak: Årsmøtet godkjenner at Telepensjonistens forening Telemark gir kr. 2000.- i gave til 
TSS – avdeling for kreftsyke barn.  
 
Forslag 2: Støtte til Varmestuen i Porsgrunn med kr. 2000.-. 
Vedtak: Årsmøtet godkjenner at Telepensjonistenes forening Telemark gir kr. 2000,- i gave til 
Varmestuen i Porsgrunn.  
 
Sak nr.9. Valg 
Sissel Wahlstrøm trekker seg som styreleder og går ut av styret. Valgkomiteen har ikke fått 
noen til å være ny leder. Styret foreslår at det nye styret konstituerer seg på første styremøte 
etter Årsmøtet – dvs. 16. februar 2017 
 
Erik Skau la fram Valgkomiteens forslag til nytt styre for neste periode: 
 
Kasserer  Ragnhild Olsen-Fjeldstad gjenvalg 
Styremedlem  Elsie Marit Hansen  ny 

Erik Skau   ikke på valg 
Torill Hantho   gjenvalg 
Mary Lauritsen  ny 

Varamedlem  Lisbeth Kleiv   ny 
   Liv Berit Aadna  gjenvalg 
Revisor  Torhild Grønlie-Nilsen gjenvalgt for 1 år   
Vara    Karin Serkland  gjenvalgt for 1 år   
Turkomite:   Bjørn Even Larsen   ny 
   Asbjørn Bentsen  ny   
Arrangementskomite: 

Ingrid Stensrud Larsen  gjenvalg for 2 år 
Bjørg Irene Dahl  ikke på valg 
Ingjerd Barth                          ikke på valg 
Bjørg Bentsen   gjenvalg for 2 år 

 
Vedtak: Årsmøtet godkjenner enstemmig valgkomiteens forslag om at styret konstituerer seg i 
styremøtet 16. februar 2017. 

 
Valgkomite:  Åslaug Seim Andersen ikke på valg    
   Halvor Sagvolden  ny 
                                   Britt Inger Sjøstrøm gjenvalg 
                                
Vedtak: Årsmøtet godkjente forslaget til valgkomite. 
 
 
 



Sak 10 Avslutning Årsmøtet 
 
Møtedirigent Erik Skau overrakte gaver til tillitsvalgte som gikk ut av styret: Han takket Liv 
Bakke og Sissel Wahlstrøm for godt samarbeid. 
 
Avtroppende leder Sissel Wahlstrøm avsluttet den offisielle delen av Årsmøtet med å lese fra 
«Merkedager og gamle skikker». Dagen 9. februar er tilegnet martyr og helgen Apollonia. 
Hun fikk alle tennene knust av mobb fordi hun ikke villa avsverge kristendommen. Apollonia 
er tannlegenes skytshelgen. Sissel takket for tilliten hun fikk for 1 år siden og ga ordet videre 
til Truls Langeggen. 
 
Leder i forbundsstyret Arne Jenssen var invitert til å gjeste Årsmøtet, men hadde ikke 
anledning til å møte. I år som i fjor overlot han oppgaven til Truls Langeggen. Som 
styremedlem i Forbundsstyret er Langeggen godt oppdatert på hva som er viktige nyheter for 
oss pensjonister. Han startet innlegget med å beklage at vår forening ikke har styreleder på 
plass, men han håper at vi klarer å løse det problemet. Det er lederkonferanse på Gardermoen 
9. – 10 mai 2017 og der ønsker han å møte leder / representant for vår forening. Langeggen 
opplyser at det har gått bra med det nye Forbundsstyret som kom på plass i 2016. Det er 
imidlertid svært beklagelig at medlemstallet i Forbundet er sterkt synkende. Avdeling 
Telemark hadde størst økning i medlemstallet i 2016, mens avdelingene i Levanger, Steinkjer 
og Valdres ble lagt ned i fjor. Problemene er rekruttering. Medlemmene blir eldre – og ingen 
er i stand til å ta lederverv. Forslag om sammenslåing med nærliggende avdelinger oppfattes 
ikke som aktuell løsning på problemene. Det vil komme nytt forslag fra Landsforbundet om 
direkte tilknytting til Forbundet («direktemedlem»). Slike medlemmer vil få tilsendt bladet 
«Telepensjonisten». I følge Langeggen er «æresmedlemmer» uheldig. Ordningen vi har i 
Telemark må ikke videreføres. Slike medlemmer utløser ikke støtte fra f.eks. Telenor. Det vil 
komme forslag fra Forbundet etter landsmøtet i mai om at de over 90 år skal betale kr 100,00 i 
medlemskontingent. «Æresmedlemmer» kan foreslås av lokalforeningene, men skal kun 
oppnevnes av Landsstyret. Når det gjelder økonomi er det tilskuddet fra Telenor Norge, som i 
2017 er på 1,5 millioner, den vesentlige kilden til bra økonomi i foreningen. Men, Telenor 
strammer stadig inn stønader. Det er høyst usikkert hva stønaden for 2018 vil bli. 
Det knyttes stor usikkerhet til økte utbetalinger til de av oss som mottar pensjon fra Telenor 
Pensjonskasse. Pensjonskassen får heretter ikke lov til å investere i hva de vil. Det kan 
medføre at overskuddet blir for lavt til at pensjonsutbetaling til den enkelte kan økes. Telenor 
gikk inn med tilskudd i fjor, men det vites ikke hva som skjer videre. 
 
Erik Skau takket Truls Langeggen for mye interessant informasjon og overrakte han en 
«teleblomst» som takk for at han gjestet årsmøtet. 
 
Arrangementskomiteen serverte gode snitter, bløtkake og kaffe, og det var utlodning med 
mange hyggelige gevinster. 
 
             
 
----------------------------------------------           -------------------------------------------- 
              
 
 
----------------------------------------------- 
Torill Hantho 
Referent 



 
 


