
 

 

 

 

 

Leif ledet møte og ønsket 35 medlemmer velkommen.  

 

 

Følgende sakliste ble referert: 

 

1. Referat fra medlemsmøte 28.02.17 

2. Takkekort 

3. Foreningssaker 

4. Turer  

5. Eventuelt 

6. Underholdning: «Vårt store lille liv» sanger og fortellinger v/ Karl Sundby 

7. Servering  

8. Loddsalg 

 

Sak 1. Referat fra medlemsmøte 28.02.17 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 2. Takkekort 

Leif leste opp 4 takkekort fra medlemmer som hadde fylt runde år. 

Vedtak: Tatt til etterretning  

 

Sak 3: Foreningssaker  
Telepensjonistenes forbund har Landsmøte 09-10 mai. Fra vår forening deltar følgende: 

Leif Thorkildsen 

Tor Einar Sæter 

Unni Thorkildsen 

Frank Mikalsen 

 

Leif orientere om Forbundets senioravtale. Den ble lagt i lokalet til gjennomsyn for 

medlemmer som måtte ønske det. 

 

Sak 4. Turer 

Åke orienterte om gladjazz tur med Skibladner 09.juni. Vi vil få servert rekebuffet. 

Turen er med Finn Carlsen, og det er lagt ut påmeldingsliste i lokalet. 

Han orienterte ellers om reketuren på Oslofjorden 26. juli. Denne turen ligger også ute for 

påmelding. 

 

Sak 5. Eventuelt 

Leif opplyste om at osloforeningen hadde fått skryt i siste Telepensjonisten for at vi var en av 

de få foreningene som sendte inn melding om turer. 

En takk til Tor Einar. 

 

Sak 7 Servering 

Arrangementskomiteen serverte oss skinkestek.  

 

Telepensjonistenes forening Oslo 

 

Referat fra medlemsmøte nr. 3/2017 

28. mars 2017 

 

 

 

 

 



Sak 6 Underholdning «Vårt store lille liv» sanger og fortellinger v/Karl Sundby. 

Etter maten ble det underholdning. Skuespiller og musiker Karl Sundby inviterte oss alle til en 

enmannsforestilling hvor kjente og kjære folkesanger og eventyr ble gitt en forfriskende vri i 

form av et humoristisk revyformat. 

 

Etter at latteren hadde lagt seg, og den gode Sundby pakket sammen sine rekvisitter, var 

forsamlingen blitt kaffetørste. Og arrangementskomitéen serverte kaffe med rullekake til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 8 Loddsalg 

Loddsalget innebrakte kr 2000- . 

 

 

 

 

Leif minnet om at det ikke var noen Treff i april gr. påske. 

Neste møte er tirsdag 25.april. Da vil det bli vist bilder fra fjorårets tur «Flor og Fjære». 

Servering av lammefrikasse. 

 

 

Han ønsket alle vel hjem. 

 

 

 

 

 

Unni Thorkildsen/s 

Sekretær 


