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PROTOKOLL fra
Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 21. – 23. mai 2013
Sak 1. Åpning
Forbundsleder Anni Milward ønsket alle velkommen til Landsmøtet 2013, med spesielt velkommen til
ordfører i Ullensaker, Harald Espelund. Vi fikk kunstnerisk innslag ved Marius Beck fra Raufoss, som
imponerte oss alle med sitt gitarspill og sang.
Ordfører Espelund var engasjert og spirituell markedsfører av sin kommune Ullensaker. Denne
kommunen hadde lagt alt til rette både for små og store. En mønsterkommune som flere kunne
tenke seg å flytte til. Vi ble spesielt imponert over at kommunen hadde tilbud til pensjonister over 80
år, og at de hadde botilbud for de som trengte det mest.
Forbundsleder Anni Milward sa i sin tale at perioden 2011-2013 hadde vært både krevende og svært
utfordrende. Forhandlingene med Telenor resulterte i en skriftlig 3-årig avtale, men det var knyttet
stor usikkerhet til innholdet. Som en følge av betydelig redusert støtte fra Telenor, foreslo
Landsstyret bl.a. å kombinere vervet som nestleder med sekrtærfunksjonen. Dette vil gi en positiv
gevinst hvor beløpet kan benyttes på andre saksområder. Det er et samlet og omforent landsstyre
som legger fram de sakene som Landsmøtet skal behandle. Hun uttrykte håp om at Landsmøtets
forhandlinger bidro til at vi i fremtiden utviste omsorg og tar vare på hverandre. Hvis uttrykket
”sammen er vi sterke” skal bli en realitet, må vi vise i holdning og adferd at Forbundet arbeider
sammen når hverdagen melder seg.
Forbundsleder takket for oppmerksomheten og erklærte Landsmøtet 2013 for åpnet.
Medlemmer som er gått bort siden forrige landsmøte ble minnet med ett minutts stilhet.

Sak 2. Opprop og godkjenning av delegater v/nestleder Mai-Britt Løken
Nestleder Mai- Britt Løken foretok opprop og 73 stemmeberettigede var til stede.
Deltakerliste følger vedlagt.

Sak 3. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden
v/forbundsleder Anni Milward
Innkalling til Landsmøtet
Delegat Harald Steiro, Sogn og Fjordane lokalforening bemerket at Sogn og Fjordane hadde sendt inn
alternativt forslag til Budsjett for 2013-2015. Forslaget var avvist fra Landsstyrets leder og ikke tatt
med under Sak 10. Innkomne forslag. (Forslaget var fra forslagstiller distribuert til samtlige
lokalforeninger).
Innkallingen ble godkjent med denne merknaden.
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Følgende dagsorden ble godkjent:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Åpning
Opprop og godkjenning av delegater v/nestleder Mai-Britt Løken.
Godkjenning av dagsorden og forretningsorden v/forbundsleder Anni Milward.
Valg v/forbundsleder Anni Milward
a) 2 møtedirigenter
b) 2 møtereferenter
c) 2 representanter til å godkjenne protokollen
d) Tellekorps
e) Redaksjonskomite
Beretning for landsmøteperioden 2011-2013 v/forbundsleder Anni Milward
Regnskap for 2011-2012 v/forbundskasserer Kjell Engen
Forbundets vedtekter og Mal vedtekter for lokalforeningene v/forbundsleder Anni Milward
Trygdeoppgjøret 2013 – status og resultat
v/generalsekretær Harald Olimb Norman, Pensjonistforbundet
Diverse økonomiske saker v/forbundsleder Anni Milward
Pensjonsreformen og pensjonistene v/rådgiver Odd Kåre Kvalheim
Innkomne forslag
Handlingsprogram 2013-2015 v/nestleder Mai-Britt Løken
Rammebudsjett for 2013-2015 v/forbundskasserer Kjell Engen
Valg v/valgkomiteens leder Odd-Kåre Kvalheim
Avslutning v/forbundsleder Anni Milward

Følgende forretningsorden ble godkjent;
1. Møtet ledes av 2 dirigenter på omgang.
2. Protokollen føres av 2 referenter.
3. Ordet forlanges ved håndsopprekning. Innlegg føres fra talerstolen. Ingen får ordet mer enn
3 ganger i samme sak. Unntatt for innlederen, begrenses taletiden første gang til 10
minutter, 2. og 3. gang til 5 minutter.
4. Det kan til enhver tid stilles forslag til tidsbegrensning og strek for inntegnede talere.
5. Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn en gang til samme sak, da høyst 2 minutter.
6. Forslag skal leveres skriftlig til dirigentene, undertegnet med navn.
7. Intet nytt forslag kan framsettes etter at strek er satt for inntegnede talere.
8. Ingen forslag som er framsatt tidligere, kan trekkes tilbake dersom noen forlanger forslaget
opprettholdt.
9. Alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall. Unntatt fra dette er vedtekts- endringer
som avgjøres med 2/3 flertall.
10. Landsmøtet kan vedta at valget skal foregå uten skriftlig avstemning.
11. I protokollen innføres kun forslagene og avstemningen samt fattede beslutninger.

Sak 4. Valg v/forbundsleder Anni Milward
Følgende ble valgt til verv for avvikling av Landsmøtet:
a) 2 møtedirigenter: Berit Olafsen og Truls Langeggen
b) 2 møtereferenter: Gerd Blomstrand Kristensen og Oddvar Ulvang
c) 2 representanter til å godkjenne protokollen: Ragnhild Dehli og Leif Thorkildsen
d) Tellekorps: Bjarne Ulvang, Inger Sophie Engen, Helge Haram og Kirsti Ranveig Leiros
e) Redaksjonskomite: Berit Nylund, Wenche Fahsing og Dagunn Klakegg.
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Sak 5. Beretning for landsmøteperioden 2011-2012
v/forbundsleder Anni Milward
Innledningsvis ble det gjort oppmerksom på at myndighetene har lagt om premissene for statsstøtte
til pensjonistenes organisasjoner. Det kreves årsrapporter for hvert enkelt år, samt at hele
Landsstyret må underskriv årsrapportene. Tidligere beretning for landsmøteperioden er som følge av
dette endret til rapport for hvert år.
Forbundsleder gjennomgikk hovedpunktene for Landsstyrets virksomhet i perioden 2011 og 2012.
Vedtak:
Årsberetning for 2011 og 2012 enstemmig godkjent.

Sak 6. Regnskap for 2011 og 2012 v/forbundskasserer Kjell Engen
Kasserer Kjell Engen gjennomgikk regnskapene. Revidert regnskap for 2011 er gjort opp med et
underskudd på kr 112 777,04. Vedtatt budsjett på Landsmøtet samme år, anslo et underskudd på kr
132 900,-. Resultat for 2012 viser et overskudd på kr 357 429,73, mens vedtatt rammebudsjett på
forrige landsmøte anslo overskudd 2012 til kr 46 100,-.
Vedtak: Regnskapene for 2011 og 2012 ble enstemmig godkjent.
Landsstyret ble meddelt ansvarsfrihet.

Sak 7. Forbundets vedtekter og Mal vedtekter for lokalforeningene
v/forbundsleder Anni Milward
Vedtekter for Telepensjonistenes Landsforbund
Forbundsleder redegjorde for Landsstyrets endringsforslag til Forbundets vedtekter. Vedtektene var
siste gang endret på Landsmøtet i 2009 og Landsstyret foreslo nå kun nødvendige endringer som
følge av spesielt eksterne forhold. Den viktigste og høyst nødvendigste endringen lå i § 11
Landsstyrets oppgaver. Bullit 6 ble referert:
”Landsstyret skal;
Vedta retningslinjer for overføring av økonomiske midler fra Forbundet til lokalforeningene. Beløpets
størrelse fastsettes i de årlige budsjettene. Vedtaket skal så langt det er mulig være forutsigbart og
skal gjøres kjent for lokalforeningene senest innen 1. november før nytt regnskapsår”
Forslaget innebar at Landsmøtet gir Landsstyret fullmakt til å fastsette og overføre økonomiske
midler til lokalforeningene. Dette betyr at saken går ut av Landsmøtets myndighet. Forbundsleder
viste til at hun ikke kunne ta ansvaret for Forbundets fremtidige styring hvis ikke Landsmøtet støttet
dette forslaget. Hun påpekte videre at det ikke er mulig å vedta eksakt nivå for overføring til
lokalforeningene uten å kjenne til det faktiske økonomiske grunnlaget det enkelte år. Med referanse
til dette, hadde hun varslet Valgkomiteen om sitt forbehold og reservasjon.
Flere delegater hadde merknader til dette endringsforslaget og etter en relativt lang diskusjon,
framsatte valgkomiteens leder Odd Kåre Kvalheim følgende kompromissforslag til § 11, bullit 6;
”Landsmøtet forutsetter at dersom det i landsmøteperioden skjer en fundamental endring i
Forbundets økonomi, så etableres det en dialog mellom lokalforeningene og Landsstyret for å finne
en løsning på denne utfordringen."
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Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Det ble stemt over følgende endringer:
§ 5:
For direkte medlemskap skal det betales en kontingent til Forbundet. Kontingentens
størrelse vedtas av Landsmøtet. Vedtatt mot 7 stemmer.
§ 7. 1: Landsmøtet holdes hvert 2 år. Landsstyrets forslag vedtatt.
§ 7.2: Alle lokalforeninger skal være representert på Landsmøtet med 1 delegat. Deretter kan det
velges 1 delegat pr. påbegynt 100 medlemmer. Landsstyrets forslag ble trukket.
Enstemmig vedtatt.
§ 8.2: Behandle årsrapport for det enkelte år. Enstemmig vedtatt.
§ 8.9: Landsstyrets forslag om «rammebudsjett» vedtatt mot 8 stemmer.
§ 11: Enstemmig vedtatt, jfr. her vedtak/kompromiss som skissert innledningsvis.
§ 13: De tre siste avsnittene i forslaget strykes. Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedtektene enstemmig vedtatt med de endringer som er anført ovenfor.

Mal vedtekter for lokalforeningene
Forbundsleder viste til § 17 Avstemming hvor det har blitt en feilskrift i siste setning. Denne
setningen skal lyde; Unntatt fra denne regel er de saker som er nevnt i § 15 og § 16.
Til § 7 siste linje ble følgende tekst foreslått: - ”foreslå kandidat(er) til Eldreråd i kommunen(e) for
valgperioden på 4 år der dette er realistisk. (Endring i kursiv.) Vedtatt mot 5 stemmer.
Vedtak: Mal vedtekter for lokalforeninger ble deretter enstemmig vedtatt.

Trygdeoppgjøret 2013 - Status og resultat
v/ generalsekretær Harald Olimb Norman, Pensjonistforbundet
Kommunal eldreomsorg skal tuftes på egne hele stillinger på sykehjemmene og i
hjemmehjelpstjenesten. De rikeste pensjonistene får plass på sykehjem, mens de fattigste får en
omsorgsbolig. Det må være like forhold for alle pensjonister. Han var mot private, kommersielle
sykehjem, der eierne er mest opptatte av utbyttet. Sykehjem drevet av Røde Kors og andre ideelle
organisasjoner var OK. Mange kommuner legger ned aktivitetssentre for eldre, og dette vil føre til at
eldre fortere havner på institusjon.
Det skal være faste heldagsstillinger og ikke et aupair-opplegg. Det er helse som skal være
avgjørende og ikke økonomi. Trygdeoppgjøret 2013 ble på 3,02 %. Pensjonistforbundet overleverte
krav til ministeren, samt forslag til protokolltilførsel. Det er i dag om lag 800.000 alderspensjonister
som har en underregulering på 0,75 %. Det er urettferdig at en hel befolkningsgruppe ikke følger
lønnsutviklingen. Pensjonistforbundet tok protokolltilførsel om endring i avkortningen på 0,75 %.
LOP, UNIO og YS sa seg uenig i protokolltilførselen, men LO var enig. Norman avsluttet med å vise til
merkeligheten ved at alle organisasjonene har skrevet under protokollen.

VERVEPREMIER
Landsstyrets vervepremier for 2012 var i tillegg til pengepremie, fysiske premier til den foreningen
som hadde størst prosentvis økning i antall nye medlemmer og den foreningen som vervet absolutt
flest nye i løpet av 2012. Vervepremiene var to håndbroderte juleduker.
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Forbundsleder takket for innsatsen og overrakte en juleduk til Arendal lokalforening som hadde en
økning på 16,8 %.
Den andre juleduken ble overrakt til Fornebu lokalforening som hadde vervet 23 nye medlem

Sak 8. Diverse økonomiske saker v/forbundsleder Anni Milward
a) Honorar til Landsstyret:
Leder:
Nestleder/sekretær:
Kasserer:
Styremedlemmer:

39.000 (utgjør 223 timer pr. år)
29.000 ( ” 166 timer pr. år)
29.000 ( ” 166 timer pr. år)
4.000

Ved deltakelse i landsmøter, landsstyremøter, arbeidsutvalget og eksterne møter gis
møtegodtgjøring på kr 250,-.
Reisegodtgjøring gis etter Statens reiseregulativ.
For pålagte arbeidsoppgaver utover det som tillitsvervet normalt krever, kan det gis et honorar
basert på Statens pensjonistlønn (kr 175,- pr time i 2013).
Landsstyrets medlemmer i Arbeidsutvalget får refundert utlegg for kontorhold i tråd med
skatteetatens bestemmelser og medgåtte utgifter.
Følgende forutsetninger er lagt til grunn for forslagene:
Honorarene for Arbeidsutvalget er basert på 4 timers arbeid i 40 uker pr år. Arbeid utover dette kan
som nevnt godtgjøres i henhold til statens satser for pensjonistlønn (kr 175,- pr time i 2013).
I forhold til satsene i perioden 2011-2013 gis leder gis et tillegg på kr 5.000,- mens de øvrige i
Arbeidsutvalget gis et tillegg på kr 3.000,-.
Honorarene for øvrige styremedlemmer er beregnet ut fra om lag 20 timer pr år til forberedelse og
deltakelse i styremøtene.
Vedtak:
Forslaget godkjent mot 6 stemmer.
b) Kontingent fra lokalforeningene til Telepensjonistenes Landsforbund:
Landsstyrets forslag var på kr. 100 pr. medlem pr. år. Det ble av flere delegater bedt om utsettelse av
denne saken til behandlingen av budsjettet.
Vedtak:
Sak 8b utsettes til behandlingen av rammebudsjettet.

Sak 9. Pensjonsreformen og pensjonistene v/rådgiver Odd-Kåre Kvalheim
Odd Kåre Kvalheim redegjorde for statspensjonistene, tjenestepensjon (off. eller privat) og revidert
Lov om folketrygd som ble iverksatt fra 1.1.2011. Pensjonsreformen må sees i sammenheng med
Banklovkommisjonens innstillinger, spesielt siste innstilling NOU 2013:3 hvor kommisjonen legger
fram forslag for å sikre oppreservering i Pensjonskassene så snart som mulig på grunn av økt
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levealder. Oppreserveringen har som mål å sikre at pensjonsinnretningene blir i samsvar med de
pensjonsforpliktelsene som de respektive pensjonsinnretningene har påtatt seg. Kommisjonen
konstaterer at det er et gap her på et tosifret milliardbeløp.
Det store spørsmålet blir hvem som skal ta regningen for oppreserveringen. Er det de respektive
pensjonsinnretningene, foretakene eller medlemmene i pensjonsordningene?
Kvalheim avsluttet med å vise til at pensjonistene kan bli de som personlig merker kommisjonens
forslag til oppreservering sterkest i form av realnedgang i pensjonsytelsene i flere år fremover. Dette
kan ikke Telepensjonistenes Landsforbund akseptere. Det må være mulig å finne en løsning som
sikrer at realverdien av pensjonen for dagens pensjonister blir ivaretatt.
Vedtak:
Landsstyret med enstemmig støtte fra Landsmøtet 2013 ga rådgiver Odd-Kåre Kvalheim i oppdrag
å samarbeide aktivt med de ansattes representanter i styret for Telenor Pensjonskasse og
eventuelt andre parter som deler vårt syn. Målet er at regulering av løpende pensjoner fra Telenor
Pensjonskasse skal reguleres i tråd med reguleringen av det årlige Trygdeoppgjøret.

Sak 10. Innkomne forslag
10.1 Etter forslag fra Bodø/Salten lokalforening, la Landstyret fram forslag til etablering av et
Organisasjonsutvalg. Forlaget ble referert;
”Landsmøtet anbefales at det oppnevnes et Organisasjonsutvalget. Nytt Landsstyre gi fullmakt til å
oppnevne utvalgets sammensetning og utforme konkret mandat. Utvalgets innstilling skal være
ferdig innen 31.12.2014. Det forutsettes at saken behandles på neste Landsmøte.”
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
10.2 Forslag fra Telemark til § 7, annet ledd; ”Alle lokalforeninger skal være representert til
Landsmøtet med en delegat. Deretter kan det velges 1 delegat for hvert 50 medlem for
lokalforeningene, som er under 100 medlemmer. For lokalforeninger med over 100 medlemmer, kan
det velges en delegat for hvert 100 medlem.”
Forslaget fikk ikke Landsmøtets oppslutning og falt dermed.
10.3 Forslag fra Sogn og Fjordane om å opprettholde uendra kontingent til Forbundet på kr 40,-pr
medlem pr år ble utsatt til behandling under Sak 12 Rammebudsjett.

Sak 11. Handlingsprogram 2013-2015 v/nestleder Mai-Britt Løken
Nestleder Mai-Britt Løken gikk grovt gjennom Landsstyrets forslag til Handlingsprogram for 20132015 og konkluderte med at det nye Landsstyret fikk mangfoldige oppgaver
Landsstyremedlem Nils Bøe foreslo å sende en uttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet med
krav om lovfestet rett til sykehjemsplass for pleietrengende.
Vedtak: Forslaget oversendes til Redaksjonskomiteen.
Landsstyremedlem Dagunn Klakegg foreslo at Landsmøtet vedtok en uttalelse til Helse- og
omsorgsdepartement ut fra grunngitt bekymring knyttet til gjeldende helsepolitkk for eldre.
Vedtak: Forslaget oversendt til Redaksjonskomiteen.
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Etter forslag fra en delegat ble pkt. Pkt. 5.1 - Helse og omsorgssektoren endret fra
avsnittsoverskriften Våre krav til Vi skal arbeide for.
Pkt. 5.3 – Hjemmetjenesten:
Etter forslag fra en delegat ble punktet i første avsnitt endret til "Vi vil arbeide for at det stilles både
kvalitets- og kvantitetskrav til hjemmetjenesten slik at de i tillegg til å ivareta det helsemessige
behovet søker å forebygge kognitiv svikt (demens) og ensomhet/isolasjon. (Endringsforslag i uthevet
skrift).
Vedtak: Handlingsprogram 2013-2015 med endringer enstemmig vedtatt.

Forslag fra redaksjonskomiteen til resolusjoner fra Landsmøte;

Lovfestet rett til sykehjemsplass for pleietrengende.
Pleietrengende som av medisinske årsaker har behov for 24-timers pleie og omsorg må få
lovfestet rett til plass på sykehjem. Sykehjem er dagens eneste offentlige institusjon med
nødvendig tilbud til denne pasientgruppen.
Oslo 22.5.2013
Telepensjonistenes Landsforbund

Samhandlingsreformen – oppgjørssystemene mellom kommunene og
helseforetakene.
Trenger kommunene en pause i gjennomføringen av samhandlingsreformen?
Målet med samhandlingsreformen var å gi pasienter og brukere bedre forebygging og
tidligere behandling og hjelp der de bor.
01.01.12 fikk kommunene ansvaret for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehusene.
Den oppgaven har de fleste kommuner ikke vært rustet til å ta på seg. Som et eksempel kan
nevnes at det i Helse Vest bare er 11 % av kommunene som har det nødvendige antall
døgnplasser, mens Midt-Norge har 50 % og landsgjennomsnittet ligger på 34 %.
Kommunene har heller ikke kvalifisert personale til å ta imot pasienter for pleie og
rehabilitering. Kommunene må iht. oppgjørssystemet betale kr 4000 pr døgn dersom de ikke
kan ta imot utskrivningsklare pasienter. Dette fører til at pasientene blir overført til
kommunehelsetjenesten, uansett kapasitet og ekspertise. Dette resulterer også i at enkelte
pasienter ikke får nødvendig hjelp, eller de blir sendt i skytteltrafikk mellom sykehus og
kommune. Det er en uverdig måte å behandle mennesker på og det kan ha store
helsemessige konsekvenser.
Telepensjonistens landsmøte krever at oppgjørssystemet mellom helseforetakene og
kommunene blir vurdert på ny. Kommunene bør få mulighet til å inngå individuelle avtaler
med helseforetakene inntil alle har nødvendige ressurser. Det vil gi en garanti for at
pasientene får være på sykehuset inntil de klarer seg selv, eller til kommunen kan ta i mot
dem på en forsvarlig måte.
Det er den enkeltes helsetilstand som må være avgjørende, ikke hvilken kommune en bor i.
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Oslo 22.5.2013
Telepensjonistenes Landsforbund
Vedtak: Forslagene fra Redaksjonskomiteen enstemmig vedtatt.

Sak 12. Rammebudsjett for 2013-2015 v/forbundskasserer Kjell Engen
Forbundsleder Anni Milward innledet kort med å si seg rimelig tilfreds med Landsstyrets forsalg til
Rammebudsjett for 2013 og 2014 i og med at Landsstyret for første gang har foreslått at det
budsjetteres med midler til opplæring av tillitsvalgte. Hun minnet videre om at det ikke er avsatt
midler til arbeidet i vedtatt Organisasjonsutvalg.
Kjell Engen redegjorde for Landsstyrets forslag til Rammebudsjett 2013-2015. Etter gjennomgangen
påpekte han usikkerheten knyttet til forslaget når det gjaldt medlemsutviklingen, avtalen med
Telenor og ellers budsjettforutsetninger som kan og vil endres i løpet av landsmøteperioden. Han
avsluttet med å vise til Landsstyrets anbefaling om å håndtere ett år av gangen i en usikker tid.
Forslaget fra Sogn og Fjordane om å beholde kontingent til Forbundet på kr 40,- pr medlem pr år
ble behandlet under denne saken. Jfr. Sak 10.3.
Saken engasjerte et titalls delegater og det var tidvis uklart hvilke forslag som fikk støtte fra
Landsmøtet. Som følge av dette fikk forbundsleder ordet og oppsummerte et mulig vedtak slik:
- Rammebudsjett for 2013 støttes av et enstemmig Landsmøte.
- For å klargjøre kontingent til Forbundet, trekker Landsstyret fremlagt forslag på kr 100,- pr
- medlem pr år.
- Forslaget fra Sogn og Fjordane om kr. 40,- fra lokalforeningene til Landsforbundet er
dermed det eneste foreliggende forslag til kontingent til Forbundet.
- Overføring til lokalforeningene for året 2014 blir etter forslaget fra Sogn og Fjordane
Kr 125,- pr medlem fra Forbundet og i tillegg kr 5 000,- til samtlige lokalforeninger.
- Utover dette skal lokalforeningene ha rettmessig andel av tilbakebetalt kompensasjon
for betalt merverdiavgift for regnskapsåret 2012. Tilbakebetaling etter opplisting fra
Lotteri – og stiftelsestilsynet som grunnlag for overføringen.
Vedtak:
Budsjett for 2013 godkjent mot 1 stemme.
Budsjett for 2014 enstemmig godkjent med de endringer som anført ovenfor.

Sak 13. Valg – v/valgkomiteens leder Odd-Kåre Kvalheim
Valgkomiteens forslag ble godkjent ved akklamasjon:
Leder:
Nestleder/sekretær:
Kasserer:

Anni Milward, Gjøvik
Mai-Britt Løken, Østfold
Kjell Engen, Gjøvik

Styremedlem:
«
«

Berit Olafsen, Larvik
Truls Erik Langeggen, Fornebu
Kirsti Ranveig Leiros, Steinkjer
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«
«

Roy Knag Jæger, Bergen
Oddvar Ulvang, Helgeland

Varamedlem:
«
«

Dagunn Klakegg, Sogn og Fjordane
Ingvar Sigmund Kallevik, Kristiansand
Jan Andreassen, Glåmdal

Revisor 1:
«
2:
Vararevisor:

Kåre Johansen, Fornebu
Kirsten Næss, Fornebu
Kitty Fossum, Fornebu

Valgkomite:
Leder:
Medlem:
«
Varamedlem:

Kjell Ivar Tangen, Fornebu
Gerd Blomstrand Kristensen, Bodø/Salten
Greta Thorstensen, Drammen
Jacob R. Utvik, Haugesund

Sak 14. Avslutning v/forbundsleder Anni Milward
Forbundsleder Anni Milward takket for tilliten på vegne av det nye Landsstyret og slo fast at neste
landsmøteperiode blir krevende, men også spennende. Landsstyret i forrige periode ble takket for
innsatsen med hederlig omtale og en liten oppmerksomhet.
Forbundslederen takket for et vel gjennomført Landsmøte og takket delegatene for innspill og gode
innlegg. Hun takket dirigentene, sekretærene og redaksjonsutvalget for arbeidet og avsluttet med å
gjenta håpet om at vi gjennom praktisk arbeid, når hverdagen melder seg, viser at vi har omsorg for
hverandre i Telepensjonistenes Landsforbund.
Hun ønsket alle vel hjem og erklærte Landsmøtet 2013 for avsluttet kl 12.30.

Protokoll godkjent:
-----------------------------------

-----------------------------------------

Ragnhild Dehli

Leif Thorkildsen

