
 

 

 

 

 

Leif ledet møte og ønsket 41 medlemmer velkommen.  

 

 

Følgende sakliste ble referert: 

 

1. Referat fra medlemsmøte 27.02.18 

2. Takkekort 

3. Foreningssaker 

4. Turer  

5. Eventuelt 

6. Underholdning v/Leif Gjerland som tar oss med «Jorda rundt i Oslo». 

7. Servering av lammegryte, kaffe og kaker. 

8. Loddsalg 

 

Sak 1. Referat fra medlemsmøte 27.02.18 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 2. Takkekort 

Leif leste 2 takkekort fra medlemmer som hadde fylt runde år. 

Vedtak: Tatt til etterretning  

 

Sak 3. Foreningssaker 

Datakurs: 

Vi har nå fått en bevilgning på 7000 kr fra Forbundet. 

Det har til nå kommet inn melding fra 5 medlemmer som ønsker datakurs. 

Leif kontakter noen som arrangerer slike kurs og tar sikte på at dette kommer i gang på 

høsten. 

 

Ledersamling 10-11 april. 

Leif refererte fra de viktigste sakene som hadde vært opp på møtet. 

- Nytt medlemsregister  

- Velferdsteknologi 

- Handlingsprogrammet 2017-2019 

- Trygdeoppgjøret/Statsbudsjettet 

 

Sak 4. Turer 

Det blir en dagstur tur til Finnskogen 2. juni. 

Turen ligger framme for påmelding nå og vil også ligge framme på neste treff. 

 

Reketur på Oslofjorden bli 25.juli. Denne blir utlyst i melding nr. 2/18 som blir sendt ut i juni. 

 

Sak 5. Eventuelt 

Intet.  

 

 

Telepensjonistenes forening Oslo 

 

Referat fra medlemsmøte nr. 3/2018 

24. april 2018 

 

 

 

 

 



Sak 6 Underholdning 

Leif Gjerland tok oss med «Jorden rundt i Oslo». 

Dette ble en spennende tur og det var nok mange som kjente seg igjen flere steder. 

Vi fikk historikken om hvorfor og hvordan stedene hadde få navnene sine. 

Han hadde også med seg bøker for salg. 

 

Sak 7. Servering 

Arrangementskomiteen serverte oss lammegryte, kaffe og kaker. 

 

Sak 8 Loddsalg 

Loddsalget innbragte kr.2000,-  

 

 

 

Leif avsluttet møte med å takke arrangementskomiteen og minnet om neste medlemsmøte  

tirsdag 29. mai. Da blir det Quiz og vi får servert den tradisjonelle spekematen. Men først er 

det Treffen tirsdag 8 mai. 

 

 

Han ønsket alle vel hjem. 

 

 

 

 

 

Unni Thorkildsen/s 

Sekretær 


