
Avdeling Ålesund og Sunnmøre. 

REFERAT 

Fra 

Medlemsmøte i Telepensjonistenes forening  Ålesund, torsdag  07.03.2019 
kl 13.00 på Sanitetssenteret. 

Dette var det første ordinære medlemsmøte i 2019 og 
nyvalgt leder Inge Westad åpnet og ledet møte. 

Han ønsket velkommen til 45 medlemmer 
Han var selv ikke tilstede på Årsmøtet der han ble valgt og 
benyttet nå anledningen til å takke medlemmene for tilliten. 

Etter en innledende allsang ble Protokollen fra Årsmøtet 
referert. 

Inge orienterte om at foreningen vår i år har 40 år's jubileum, og foreslo at 
jubileet feires i samband med julemøtet i desember. 
Møtet sluttet seg til forslaget. 

Dagens innslag var nyvalgt nestleder Inge Paul Kleppe som 
kåserte om aktiviteten på radiostasjonen FREY OKSAVIK  fra 
1944 til 1945 



Dette var en radiostasjon som var aktiv på Søre Sunnmøre, og ble drevet av 
brødrene Ole og Tore Snefjellå. 
Brødrene sendte ut meldinger om all båttrafikk i området til London, slik at 
engelskmennene kunne sende fly for å senke tyske fartøy. 
Aktiviteten til brødrene skulle holdes skjult for lokalbefolkningen, men ble 
likevel  avslørt et par ganger, da ble de som avslørte dem truet på livet dersom 
de røpet noe.  
Stasjonen ble til slutt peila av tyskerne som kom så tett innpå dem at de måtte 
rømme til England for å berge livet. 

Leder takket Inge Paul for et veldig interessant og 
spennende kåseri, og overrakte en oppmerksomhet. 

Han oppfordret også andre medlemmer til å holde kåseri om de ønsker det. 

Deretter var det matservering. snitter, kaffe og kaker stod på menyen denne 
dagen. 

Ingrid Dyrli Øie fra turkomiteen la fram forslag om en 
dagstur med turistbussen til Aukra og Bud i mai/juni. 
Det var stor stemning for forslaget, og turkomiteen 
jobber videre med opplegget. 

Møtet ble som vanlig avsluttet med allsang. 

Loddsalget innbrakte kr. 5.000,- brutto 
Leder  takket for godt  fremmøte, ønsket alle vel hjem, 
og hevet  kl. 15.30 

Neste møte er torsdag 04.04.2019 

Ålesund  07.03.2019 

Arnhild Løndal 
-sekretær- 


