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Telepensjonistene Bergen og Hordaland 

ÅRSBERETNING FOR PERIODEN  

01.01.19 – 31.12.2019 

 

 

Styret har i perioden fra 12.02 - 31.12. 2019 hatt følgende sammensetning. 

 

Leder:    Ulf Rathe 

Nestleder:   Inger Johanne Klementsen 

Sekretær:   Inger Asheim Vaagenes 

Kasserer:   Egil Palmesen 

Styremedlemmer: Per Mjelde, Tore Haugland, Berit Nesse 

Vara medlemmer:  Ernst Sunde, Ingunn Oddekalv Brattåker 

 

ARRANGEMENTSKOMITE: 

Per Mjelde, Jan H. Arneberg Jenssen, Kari Strand Ivarsflaten, Hans Fredrik Lien.  

 

KOMITE FOR TREFFMØTER: 

Berit Elvøy, Bjørg Oppedal Fraas, Ingunn Rutle, Solfrid Oppedal. 

 

VALGKOMITE: 

Kari Andreassen, Leif Himle, Borgny Lundvang og Aud Monsen ( vara ) 

 

REVISOR: 

Berit Nylund. Margit Dale ( vara ) 

 

ADMINISTRASJON:  

Styret har hatt 10 ordinære styremøter i perioden. I tillegg har styremedlemmer hyppig 

kontakt via E-post og telefon. 

 

LANDSMØTE 2019: 

Landsmøtet ble avviklet på Gardermoen Airport hotell den 7. og 8. mai. Delegater fra Bergen 

var: Inger Johanne Klementsen, Inger Asheim Vaagenes, Egil Palmesen, Tore Haugland og 

Per Mjelde. I tillegg deltok Ulf Rathe som forbundets nestleder. 

 

Tore Haugland ble valgt som første varamann til styret for to år. 

 

MEDLEMSMØTER/TREFFMØTER 

Det har vært avholdt 9 medlemsmøter inklusive årsmøtet. Frammøtet på medlemsmøtene har 

vært godt og stabilt, og mellom 60 og 75 medlemmer har møtt fram på møtene. 

Styret har også hatt møte med medlemmene i Norheimsund, Stord og på Voss. Dette for å 

knytte nærmere kontakt med medlemmene som ikke er bosatt i bergensområdet. Nyttig for 

styret, og det er vårt inntrykk at medlemmene våre i Norheimsund, Voss og på Stord også har 

satt pris på dette tiltaket. Årsmøtet var 12. februar. Som vanlig de siste årene hadde vi basar 

på møtet i mai. I 2019 var dette 14. mai. Gevinster var delvis innkjøpt og et stort antall var gitt 

av våre medlemmer. Inntekten fra loddsalget gikk til vår egen organisasjon. 

 

Alle medlemsmøter er arrangert i våre møtelokaler i Marken, hos Pinsemenigheten. Her 

har vi hatt gode foredragsholdere og blitt forpleiet med kaffe og mat av vår utmerkede 

treffmøtegruppe.  
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Tirsdag 15. januar hadde vi foredrag av Elisabeth Ivarsflaten, UiB om «Høyreekstrimisme i 

Norge i dag».  

12. februar var det årsmøte 

Tirsdag 12. mars foredrag av Jan Davidsen, Forbundsleder i Pensjonistforbundet om 

«Eldrepolitikk». 

Tirsdag 09. april et norsk perspektiv. Erling Johannessen sang og fortalte historier. 

Tirsdag 14. mai var det utlodning og inntektene gikk til Telepensjonistene Bergen og 

Hordaland.  

Tirsdag 10. september Leder for Eldrerådet i Bergen, Inger Johanne Knudsen fortalte om 

eldrerådets arbeid. 

Tirsdag 08. oktober holdt Erling Virkesdal foredrag om «Utvandrarskuta de Zee Ploeg som 

hamna i Bergen i staden for Amerika» 

Tirsdag 12. november holdt Trygve Hillestad foredrag om Byfjellene i Bergen: «Byfjellene, 

mangfold og hytteliv.» 

Mandag 02. desember var det julebord på Scandic Bergen Hotel. Teletonen sang for oss som 

vanlig. I tillegg underholdt John Egil Lilletvedt orkester med musikk. Til slutt spilte Arne 

Sæle Deilig er Jorden på piano mens alle deltakerne reiste seg og sang. Arrangementet var fint 

arrangert. 

 

LOKALE NETTSIDER 

Styret i foreningen har som mål å holde hjemmesiden ajour. Ansvaret for dette er gitt Ernst 

Sunde. Han har oppgradert sidene våre slik at de er meget informativ og severdig. 

 

 

MEDLEMSTALL:  

Pr. 01.01.19 var det 466 medlemmer i foreningen og 31.12.19. var vi 454 medlemmer.   

I 2019 er 10 medlemmer gått bort, 32 er utmeldt (dette er inklusiv de 10 døde medlemmene) 

og 20 nye medlemmer er kommet til. 

Vi er i dag den største lokale telepensjonistavdelingen i landet. 

 

MEDLEMSREGISTER. / REGNSKAP 

Medlemsregisteret Styreweb er meget tilfredsstillende og fungerer veldig bra. Sekretæren har 

hovedansvaret for medlemsregisteret. 

Styreweb er også tatt i bruk i løpet av året for regnskap i foreningen. Dette har Egil Palmesen 

ansvar for. 

 

REPRESENTASJON: 

Vi har 2 representanter i Velferdssambandets kontaktutvalg. 

 

Ulf Rathe har vært Telepensjonistene Bergen og Hordaland sin representant i 

Telepensjonistenes landsstyre frem til landsmøtet i mai. På samme landsmøte ble Tore 

Haugland valgt til første varamann til styret for 2 år. 

 

DØDSFALL I 2019. 

Fra Telepensjonistene er det ved dødsfall sendt bårebukett eller innbetaling til organisasjon 

etter avdødes ønske. 

  

MARKERING AV DAGER. 

Det ble i 2019 sendt 23 blomsterhilsener i forbindelse med åremålsdager (80 og 90 år). 
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TURER: 

Dagstur til Fedje 15.juni. Fin tur til tross for litt ruskevær, med bla. tur til Hellisøy fyr, som er 

et av de eldste støpejernsfyr i landet, og besøk på Fedje losstasjonen. 49 deltakere. 

 

3.-6. august tur til Peer Gynt-spelet på Gålå og videre til Aulestad. «Spelet» var en stor 

opplevelse det samme var blåbærpannekakene i bjørnsonsk tradisjon på Aulestad. En meget 

vellykket tur med fine tilbakemeldinger til turkomiteen! 37 deltakere. 

 

KURS:  

Det er ingen som har søkt økonomisk støtte til kurs. 

 

BETALING PÅ MEDLEMSMØTER: 

Styret har i desember bestemt seg for å åpne for  VIPPS som en prøveordning. Dette kan tas i 

bruk  fra januar 2020. Man velger da selv om man vil betale kontant eller om man vil bruke 

VIPPS. 

  

KONKLUSJON: 

Året 2019 har vært et jevnt bra år for Telepensjonistene Bergen og Hordaland og fremmøte til  

medlemsmøtene har vært meget godt til lokalene i Marken 27, Pinsemenigheten. Dette er 

gode lokaler med god plass og forholdsvis gode hjelpemidler.  

Vi har fått flere nye medlemmer og styret prøver å være så kreativt som mulig ved å få 

allsidige foredragsholdere til treffmøtene.  

 

Styret ser fremover i 2020 og håper på et godt år for vår forening og ikke minst for alle våre 

medlemmer. 

 

 

For styret i Telepensjonistene Bergen og Hordaland. 

 

Januar 2020. 

 

 

…………………. 

Ulf Rathe, Leder 

 

 

……………………........        …………………  ………………………. 

Inger Johanne Klementsen              Egil Palmesen       Inger Asheim Vaagenes    

  

 

…………………..   …………………..  ……………………… 

Per Mjelde    Tore Haugland   Berit Nesse 

  

 

 

 

Ta med møteinnkalling og årsberetning til årsmøtet den 11. februar 2020 

 


