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Melding  nr. 1/2012 

 
 
Kortfattet sammendrag fra årsmøte 28. 02. 2012. 
Møtet ble avholdt i Stua, Kongens gt. 21. Tilstede var det 47 medlemmer. Dagfinn åpnet møte, og vi 
mintes de medlemmene som hadde gått bort siden forrige årsmøte med ett minutts stillhet. 
Eva-Marie Kvelland ble valgt til møtedirigent. Årsberetningen og regnskapet ble godkjent.  
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vi har fått følgende styresammensetning: 
Leder:   Dagfinn Husmo tlf.66804419/90635850 e-post dagfinn.husmo@live.no 
Nestleder:  Leif Thorkildsen tlf. 22301639/90697368 e-post lethorki@online.no 
Kasserer:  Kari Sørensen tlf. 22226990/95998593 e-post ksoe@online.no 
Sekretær:  Unni Thorkildsen tlf.22301639/48182750 e-post uton@online.no 
Styremedlemmer: Frank Mikalsen  tlf.63970120/99790982 e-post mikalsen.frank@gmail.com 
   Eva-Marie Kvelland tlf.22197690/41569388 e-post evamar@online.no 
   Ruth Aas tlf.22227711/90846799 e-post ruth.aas@live.no 
Varamedlemmer: Else-Lill Rolèn tlf. 22647824/98077708 e-post el-ro@online.no 
   Tor Einar Sæter tlf. 63838427/90971278 e-post tesaeter@online.no 
Web. Redaktør:  Leif Thorkildsen   
  
Foreningens økonomi:  
Foreningens økonomi er ikke like god som før. Grunne til dette er at bevilgningene til husleie fra 
Forbundet har opphørt fra 01.01.12. Husleien nå er på kr. 101000. For å kompensere dette ser vi oss 
nødt til å justere prisen noe, inngangspengene til ”Treffen” fra kr. 30 til kr. 50 og et glass vin vil nå 
koste kr. 40. Inngangspenger til medlemsmøte blir kr. 100 som før. Vi synes allikevel prisene er på et 
akseptabelt nivå. 
 
Stua er medlemmenes møteplass: 
Tirsdager er Stua møteplass for telepensjonistenes uformelle sammenkomster. Da serveres det kaffe, 
kjeks eller annet å bite i. Den andre tirsdagen i måneden har vi ”Treffen”, hvor det serveres smørbrød, 
kaffe og kaker. Dette starter kl. 11. Det er også anledning til å kose seg med et glass vin eller to. Det er  
utlodding, så ta gjerne med en gevinst. Vel møtt til noen hyggelig timer i Stua, Kongens gt. 21 3etg. 
inngang. Tollbugt. I Stua finner du også oppslag om alle våre turer og aktiviteter.  
 
 
Datoer for møter og turer første halvår 2012 
Treffen    Medlemsmøter   Turer 
14. februar   31. januar (Innflyttingsfest) 30. mars tur til Sandefjord/Strømstad 
13. mars   28. februar (Årsmøte)              05. juni Busstur innover i Nordmarka 
08.mai ”Våravslutning”  27. mars   25. juli Reketur på fjorden  
                                                   24. april                                              
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Program for vårens medlemsmøter: 
31. januar: Innflyttingsfest. ”Historikken til Kongens gt.21” v/Dagfinn Husmo. Servering av 
musserende vin, kanapeer, kaffe og kaker. 
28. februar: Årsmøte. Servering av snitter, kaffe og kaker. 
27. mars: ” Presentasjon av turer” v/ representant fra Ola Tollefsens bussreiser. Servering av gryterett, 
kaffe og kaker. 
24. april: ”Østmarka fra da til nå”. Even Saugstad kåserer med ord og bilder. Servering av spekemat, 
kaffe og kake. 
 
Medlemsmøtene dette halvåret vil bli holdt i Stua, Kongens gt.21, du får et glass vin eller 
mineralvann når du kommer. Alle medlemsmøter vil for framtiden bli holdt på tirsdager. 
Medlemsmøtene starter kl. 15.00, og koster kr. 100. Ta gjerne med en gevinst til utlodding. 
 
Turprogram våren/høsten 2012: 
30.mars. Tur til Sandefjord/ Strømstad. På båten blir det servert bufè m/drikke. Pris kr. 600. 
Turen ble lagt ute i Stua i januar. 
05. juni. Busstur innover i Nordmarka pris kr.650 Turen legges ut i Stua 10.04.12. bindende 
påmelding innen 07.05.12. Betalingsfrist 24.05.12.  
25. juli. Reketur på fjorden. Pris kr. 225. Turen legges ut i stua 15.05.12, der finner du 
påmeldingsfrist og betalingefrist. 
 
Det vil bli sendt giro på alle turer. 
Nærmere melding om høstens turer vil stå i melding nr. 2/12 
Spørsmål om turer kan stilles til Eva-Marie mobil 41569388/Kari Sørensen mobil 95998593.  
 
Andre aktiviteter: 
Byvandring foregår på torsdager 2 ganger i mnd fra kl.11.30. Info ligger i stua. 
Fredagsgjengen er i stua hver fredag formiddag. 
Riksejentene møtes første tirsdag i måned kl. 14.00 i stua. 
 
 
 
 
 
Diverse info:   
Telefon til kontoret er 22776143 
Telefon til Stua er 22776282 
E-post: tposlo@telepensjonistene.no 
Web. Adresse: telepensjonistene.no 
Bankgiro: 7874 05 41101 
 
Vi er lettest å treffe tirsdag formiddag. 
Har du noe du ellers vil spørre om er det bare å ringe en av styrets medlemmer. 
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