
 

 

 

 

 

Tor Einar ledet møte og ønsket 33 medlemmer velkommen.  

 

 

Følgende sakliste ble referert: 

 

1. Referat fra medlemsmøte 28.03.17 

2. Takkekort 

3. Foreningssaker 

4. Turer  

5. Eventuelt 

6. Underholdning: «Flor og Fjære» bilder og fortellinger fra høstens tur 

7. Servering  

8. Loddsalg 

 

Sak 1. Referat fra medlemsmøte 28.03.17 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 2. Takkekort 

Det var denne gangen ikke noen takkekort. 

Vedtak: Tatt til etterretning 

 

Sak 3: Foreningssaker  
Telepensjonistenes forbund har Landsmøte 09-10 mai.  

På siste medlemsmøte ble det referert hvem av styrets medlemmer som skulle skal delta. 

Det vil bli gitt en liten orientering om sakene som var oppe og eventuelle vedtak på neste 

medlemsmøte. 

 

Sak 4. Turer 

Åke orienterte også denne gangen om gladjazz tur med Skibladner 09.juni. Vi vil få servert 

rekebuffet. For de som ikke kan spise reker blir det servert spekemat. 

Turen er med Finn Carlsen, og det er lagt ut påmeldingsliste i lokalet og dette er siste frist for 

påmelding. 

Kari orienterte om blåveisturen til Bygdøy, som hadde vært meget vellykket med 8 

turdeltagere. 

Neste tur går langs Akerselva. Det kommer oppslag på neste møte. 

 

Sak 5. Eventuelt 

Det kom et forslag fra et av medlemmene om at hun ville medlemsmøtene skulle starte en 

time tidligere, altså kl. 14.00. 

Det var enighet om at styre skulle diskutere denne saken før neste melding ble sendt ut. 

 

Sak 7 Servering 

Arrangementskomiteen serverte oss lammefrikasse, kaffe og kaker ble servert under 

underholdningen. 

 

Telepensjonistenes forening Oslo 

 

Referat fra medlemsmøte nr. 4/2017 

25. april 2017 

 

 

 

 

 



Sak 6 Underholdning 

Kari viste oss fine bilder og fortalte fra «Flor og Fjære». Dette var en tur foreningen hadde i 

fjord høst. Vi kan gjerne få flere slike turer. 

 

Sak 8 Loddsalg 

Loddsalget innebrakte kr 2000- . 

 

 

 

Tor Einar minnet om førstkommende treff 9 mai. 

Neste medlemsmøte er tirsdag 30.mai. Da vil det bli det bli tradisjonell servering, spekemat. 

 

 

 

 

 

Han ønsket alle vel hjem. 

 

 

 

 

 

Unni Thorkildsen/s 

Sekretær 


