
VEDTEKTER 

for 

Telepensjonistene Bergen og Hordaland 
(oppdatert februar 2017) 

 

 

 

§ 1 

Navn /tilslutning 
 

Foreningens navn er ”Telepensjonistene Bergen og Hordaland”. Foreningen er medlem i 

”Telepensjonistenes Landsforbund” og tilsluttet ”Stiftelsen Velferdsambandet Telenor 

Bergen”. 

 

§ 2 

Formål 

 

Foreningens formål er å verne og fremme medlemmenes sosiale, økonomiske og kulturelle 

interesser og arbeide aktivt for å påvirke eldreomsorg/-politikk i praksis. 

Foreningen er partipolitisk nøytral, men kan samarbeide med andre pensjonistforeninger. 

 

§ 3 

Medlemskap 
 

Alle pensjonister fra Telenor og fra enheter i tidligere Televerket og Telenor ASA samt deres 

ektefelle/samboer eller gjenlevende ektefelle/samboer, kan bli medlemmer av foreningen. 

 

§4 

Kontingent 
 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og skal ikke være lavere enn en minstekontingent 

som fastsettes av forbundets landsmøte.  

 

§ 5 

Årsmøte 

 

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen 15.februar. Det innkalles 

til møte med minst 3 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet må være kommet til styret 

senest 2 uker før årsmøtet. 

Årsmøtet behandler 

- årsberetning 

- revidert regnskap (regnskapet følger kalenderåret) 

- fastsetting av medlemskontingent / styrehonorar  

- innkomne forslag 

- budsjettforslag 

- valg i henhold til § 6. Valg foretas skriftlig når noen ber om det. 

 

Med innkallingen til årsmøtet følger dagsorden og årsberetning. Regnskap, budsjettforslag for 

kommende periode og innkomne forslag med styrets innstilling legges frem på møtet. 

 



På årsmøtet har de tilstedeværende medlemmer stemmerett. Både saker og valg avgjøres med 

alminnelig flertall. 

 

Protokoll fra årsmøtet underskrives av 2 representanter oppnevnt på årsmøtet og distribueres 

til medlemmene innen 1 måned etter møtet. 

 

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av 

medlemmene setter fram skriftlig krav om det. 

 

Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel.  

Bare de saker som er årsak til innkallingen kan behandles på møtet.  

 

§ 6 

Styret 

 

Foreningen ledes av et styre på sju medlemmer med to vararepresentanter. 

Styrets medlemmer velges for 2 år.  

Leder og kasserer velges det ene året, nestleder og sekretær det neste året. 

Den samme ordningen gjelder ved valg av de øvrige tre styremedlemmer. 

To styremedlemmer velges det ene året, et styremedlem det neste året. 

Hvert år velges 

- to vararepresentanter til styret 

- en revisor og en vararepresentant  

- valgkomite på inntil tre medlemmer og en vararepresentant 

- komite for servering på medlemsmøter bestående av 4 medlemmer. 

Arrangementskomite på tre medlemmer velges for 2 år. To medlemmer velges det ene året og 

ett medlem det andre året. Leder for komiteen oppnevnes av styret blant styremedlemmene. 

 

 

§ 7 

Styrets oppgaver 
 

Styret velger representanter til landsmøtet og ”Stiftelsen Velferdsambandet Telenor Bergen”. 

 

Styret skal 

- behandle alle saker som vedrører foreningens virksomhet og sette i verk tiltak som kan 

fremme dens formål 

- veilede og følge opp arbeidet til komiteer/utvalg 

- påse at foreningens midler forvaltes på en betryggende måte og at regnskap og beholdning 

alltid er i orden. 

- sette opp program for medlemsmøtene 

Styret skal dessuten 

- godkjenne dagsorden for årsmøtet 

- forberede og forelegge saker for årsmøtet 

- gjennomgå årsregnskapet og budsjettforslaget før det legges fram for årsmøtet 

 

Kassereren har ansvaret for at foreningens midler er plassert i bank. Kassereren orienterer 

styret om økonomien når styret ber om det.  

Kassereren sørger for revidert årsregnskap. Årsregnskapet skal være undertegnet av leder, 

kasserer og revisor. 



 

 

§ 8 

Møter 

 

Lederen innkaller til styremøter og medlemsmøter. Dersom lederen har forfall overtar 

nestlederen. Det innkalles til møter så ofte som leder/styret finner det ønskelig. 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er tilstede. 

 

§ 9 

Oppløsning 

 

Oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall av årsmøtets frammøtte medlemmer. Vedtak om 

oppløsning legges så fram for ekstraordinært årsmøte, som stadfester dette ved alminnelig 

flertall. Foreningens arkiver, protokoller og regnskaper oversendes Telepensjonistenes 

Landsforbund til oppbevaring. Foreningens aktiva oppbevares også av forbundet, og nyttes 

ved en eventuell nydanning av pensjonistforening samme sted. 

 

§ 10 

Vedtektene 

 

Vedtektene bygger på mønster for vedtekter for foreninger som er medlem i 

Telepensjonistenes Landsforbund, vedtatt på landsmøtet 2003, og er tilpasset våre behov. 

Endring av vedtektene kan bare gjøres av et årsmøte.  
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