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Årsmelding for kalenderåret 2013 
 

1. Tillitsvalgte 
Styret har fra årsmøtet 21. februar 2013 bestått av: 

 leder Helge Bræin  styremedlem Berit Bolton Arnesen 

 nestleder og webansvarlig Øystein Espelund  styremedlem Sylvi Ovanger 

 sekretær Turid Mikkelsen  varamedlem Aud Husemoen 

 kasserer Jostein Valved  varamedlem Bjørn Tokle 

 

Andre tillitsvalgte fra 21. februar 2013: 

 urkomité: Knut Thorsteinsen og Ella Oline Bechmann 

 Revisorer: Einar Laugen og Solveig Simensen, med Helge Tordhol som vararevisor 

 Valgkomité: Odd-Kåre Kvalheim og Arne Fauskrud, med Solfrid Mo Harildstad som 

vara. 

2. Styre- og organisasjonsmøter herunder TPL relatert info. 
I året 2013 er det avholdt11 ordinære og 1 ekstraordinært styremøte som alle er protokollert. 

Det har vært nærmest fulltallig styre hver gang. Styret har også hatt utstrakt kontakt via sms, 

e-post og telefon.  

 

Jostein Valved deltok for LT på landsmøte i Telepensjonistenes Landsforbund (TPL) 21– 

23. mai 2013 på Gardermoen. Landsmøtet og lederkonferansen holdes normalt annen hver 

gang slik at det er et møte årlig. Det er referert fra landsmøtet i tidsskriftet Telepensjonisten 

og i Nettavisen med bilder og tekst. Landsmøtet vedtok at et organisasjonsutvalg skal se på 

utfordringer og behov for endringer i TPL. Landsstyret vedtok mandat og oppnevnte utvalget 29. 

august. Av utvalgets sju medlemmer er to fra Lillehammer. Odd-Kåre Kvalheim er leder og Jostein 

Valved er sekretær 

TPL har sammen med Jernbanepensjonistenes Landsforbund, LO-Stat, Postpensjonistenes 

Landsforbund, Politiets Pensjonistforbund, Fagforbundet og Statens Vegvesens 

Pensjonistforbund etablert samarbeid med Pensjonistforbundet under akronymet SAKO. I 

2012 var det Telepensjonistene sin tur til å være medsitter under Pensjonistforbundets 

forhandlinger med styrende myndigheter.  

3. Medlemsmøter og sammenkomster 
Som i tidligere år, har vi også i 2013 hatt stor virksomhet med dyktige foredragsholdere og 

underholdere. I første halvår har vi i tillegg til årsmøtet hatt 4 medlemsmøter, vårtur til Toten 

og Gjøvik og sommeravslutning før sommerferien, garasjefest, 3 medlemsmøter og julemøte 

på høsten. Deltakelsen har variert noe, fra 22 til 44 deltakere. 

 

Det første medlemsmøtet i kalenderåret 2013 var den 17. januar. Det var 31 frammøtte 

Foredragsholder var lederen av Telepensjonistenes Landsforbund og samtidig leder av 

lokalforeningen på Gjøvik, Anni Milward. Emnet var «Telepensjonistenes Landsforbund i 

dag og veien videre.» 
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Den 21. februar var det medlemsmøte nr. 2. og årsmøte. Det var 26 frammøtte. Dette var en 

ny kombinasjon der vi først hadde årsmøte. Fra årsmøtet er det gitt ut egen protokoll. 

Etter at årsmøtet var avsluttet ble det medlemsmøte med foredragsholder og vanlig loddsalg.  

Vi hadde Knut Korsæth på besøk på medlemsmøtet. Han har vært ordfører på Lillehammer og 

fylkesmann i Oppland. Tittelen på innlegget var «Gamleordføreren ser tilbake». 

Den 21. mars fulgte det 3.møtet i 2013. Det var 31 frammøtte.  

På dette møtet fortalte vårt eget medlem, Einar Laugen, fra sin meget interessante feriereise til 

Aqaba, Eilat, Jerusalem med Klagemuren, Vestbredden og Dødehavet i januar. 

 

Vi samlet oss på Fabrikken den 18.april og fikk ha komplett møte der. Dette var både et av 

de aller best besøkte møtene i de senere år med hele 38 medlemmer. Fabrikken huser ca. 30 

virksomheter innen kunst, kultur- og opplevelsesnæringene. Siden oppstarten i 2005 med 20 

virksomheter har de vokst med små skritt. Lederen, Torhild Andersen, holdt en orientering 

om alt som foregår der. Så fikk vi vandre en runde og se de aktivitetene som hun beskrev. 

Sommeravslutningen var den 20. juni på gamle Maihaugrestauranten. Det kom 44 

medlemmer på en strålende solskinnsdag. Alle (unntatt fotografen) ble stilt opp foran Logen 

like ved restauranten og fotografert som gruppe. Dette og noen flere bilder ligger på vår 

nettside. 

 

I august ble høstturen kansellert (noe vi visste fra juni, se også pkt. 4). Da var det en del av 

oss som «kastet seg rundt» for å finne på noe i august. Resultatet ble garasjefest hos Ella 

Oline Beckmann den 29.august. Det deltok 26 medlemmer og to ledsagere.  

 

Den 26.sept. kom det 23 medlemmer. Kommunalsjef Bjørn Lie hadde en hel del å meddele 

oss under stikkordene «helsetjenester, tilbud og rettigheter i Lillehammer kommune»  

På møtet den 24. oktober kom det 26 medlemmer. Øystein Espelund viste bilder og fortalte 

fra en av sine reiser. Denne gang fra en tur til Dar es Salaam i Tanzania og safari i Mikumi 

nasjonalpark. Fine bilder og interessant fortelling. 

 

Nansenskolen var adresse for møtet den 21. november. Der hadde vi også komplett møte. 

Det kom 22 medlemmer. 

Foredragsholder var Joakim Hammerlin og emnet var: «Terror og demokrati – hvor langt kan 

vi gå for å beskytte oss mot terrorisme?»  

Joakim Hammerlin er lektor ved Nansenskolen og forfatter av bøkene: 

”Terrorindustrien”     (2009)  

”Terror og demokrati – fra 11. september til 22. juli”    (2011).. 

Den tradisjonelle julekonserten ble holdt i Brumunddal kirke den 5. desember. Men det er 

«nye koster» i ledelsen og vi fikk tidlig beskjed om at det var i første rekke Telenor Bedrift 

sine kunder som skulle inviteres. Riktignok fikk noen enkeltpersoner invitasjon, men dette ble 

ikke noe styret kunne håndtere slik det har vært tidligere år. Vi tok saken  opp med både 

direktøren for arrangementet og leder av TPL. Et par dager før november tok slutt, fikk vi 
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beskjed om at det var 100 restplasser på deling i Mjøsområdet. Dette ble meldt til de som har 

e-post, Noen få responderte og det ble «etteranmeldt» 8 personer fra LT.. 

Julemøtet (julebord) hadde vi i gamle Maihaugrestauranten den 17. desember 2013. Det 

samlet 37 medlemmer og 3 ikke medlemmer. Menyen var Buffet fra «Tid for mat» og 

utvalget var meget rikholdig. Det var meget hyggelig lag. En del bilder er lagt ut på vår 

hjemmeside. 

 

Den månedlige ”Herretreffen” og ukentlige ”Dametreffen” er uformelle aktiviteter som 

bidrar til flere møteplasser og godt miljø blant foreningens medlemmer.  

 

Herretreffen har slått seg til ro i lokalene på i kafeen på Rimi i Løkkegata og det er jamt 

over 8 – 12 personer der, noen ganger et par til og noen ganger et par færre. 

Guttorm Støen har som vanlig vært påpasselig «oppmann» for herretreffen og fortjener ros 

for det. 

 

Dametreffen har funnet seg vel tilrette i kafeen på Skysstasjonen. Det er et velegnet og 

hyggelig sted hvor flere trofaste damer møter opp hver onsdag fra kl. 12. 

4. Reiser/turer 
Vi hadde bare vårtur dette året. Det var dagstur. Høstturen var planlagt som to dagers til 

Savalen og Folldal gruver, men vi trengte minst 25 deltakere for å kunne forsvare det 

økonomisk. Det ble bare 21 påmeldte og vi måtte avlyse. 

Vårturen hadde vi den 23.mai til Balkesenteret på Toten, gamle Raufoss fabrikker og Gjøvik 

gård. 

Vi var 27 medlemmer til sammen som stilte på Lurhaugen og Skysstasjonen. Bjerkestuen 

Buss sørget for transporten. 

Vi dro direkte til Billerud gård på Kapp hvor Balkesenteret ligger meget vakkert til med utsikt 

mot Mjøsa, Nes og Helgøya. Kunstmaleren Peder Balke (1804 – 1887) bodde her. Nå kalles 

det Peder Balke-senteret og er et kultursenter og galleri som formidler samtidskunst og 

kulturhistorie.  

Vi besøkte Raufoss Industripark som er Mjøsområdets største og mest dynamiske 

industriområde, med over 40 bedrifter og ca. 3000 ansatte. De mest kjente bedriftene er Hydro 

Aluminium, Kongsberg Automotive og Nammo AS. Det spenner over et meget stort 

flateinnhold, ca. 3.000 mål.  

Turen gikk videre til Gjøvik gård, Kauffeldtgården og middag i Drengestua. Vi hadde en 

utmerket guide som tok oss en historisk runde i hovedhuset. 

Det er lagt inn mer tekst og en del bilder fra turen på vår nettside. 

Det rettes en stor takk til vår turkomite, Knut Thorsteinsen og Ella Oline Bechmann for 

omfattende og godt planarbeid slik at turen kunne gjennomføres så elegant. Vi må huske på at 

selv om høstturen måtte avlyses, var mesteparten av arbeidet allerede gjort under et 
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omfattende planleggingsarbeid. 

3. Medlemmene 
Vi startet med en medlemsliste som talte 100 navn den 1. januar 2013. Av disse lå det an til 

13 jubilanter i løpet av året. Det er medlemmer der alderen ender på 0 eller 5. Styret sender 

gratulasjonskort på vegne av LT. 

Det er alltid bevegelser i medlemsmassen i løpet av året. Vi har hatt 3 utmeldinger, 8 

innmeldinger, to dødsfall og to som ikke har betalt kontingent i 2013. Medlemstallet den 

31.12.2013 etter reglene fra TPL regnes dermed som 103 personer. Men fra 01.01.2014 starter 

vi med 101 medlemmer. 

De to som døde fra oss i 2013 er: 

 Jostein Jakobsen døde 1. juli, nær 73 år gammel 

 Synnøve Nyrud døde 23. august, litt før hun ville fylt 71 år. 

Styret arbeider stadig med å holde seg oppdatert på potensielle nye medlemmer og kontakter 

disse. Vi ønsker tips fra alle som «vet om noen». 

Av denne medlemsmassen, inklusive styret, er det 53 adressater for e-post forsendelser av 

dokumenter og 35 adressater for papirpost forsendelser når vi nærmet oss slutten av 2013. 

4. Nettavisen 
Telepensjonistenes Landsforbund har sin egen Nettavis med adressen: 

http://www.telepensjonistene.no/. På denne nettsiden blir det satt fokus på forhold som 

berører oss pensjonister. ”Månedsbrevet” fra leder i Telepensjonistenes Landsforbund, Anni 

Milward, er det slutt på etter første halvår 2013 

I Nettavisen har vi vår egen lokale sider med følgende nettadresse: 

http://www.telepensjonistene.no/Lokalforeninger/Lillehammer/. Her legger vi ut all 

informasjon som vi mener er relevant for LT. Man finner bl.a.  styrets sammensetning, 

foreningens vedtekter, aktivitetsplaner, spesielle innbydelser, jubilanter gruppert på hvert 

femte år fra 65 og oppover.. I tillegg er det tekst og bilder fra turer og arrangementer som har 

vært i løpet av året. Vi har også en artikkel som stod i Telepensjonisten denne våren. Den 

omhandler historikken for LT fra starten og til 2013. 

5. Økonomi 
I 2013 ble inntektene og utgiftene nesten like store. Regnskapet viser et underskudd på kr 

125,50. Det var budsjettert med et overskudd på kr 5.000. De største merforbrukene i forhold 

til budsjettet er tilskudd til arrangementer (ca. kr 3.900) og porto (ca. kr 1 500 mer enn 

budsjettert). 

 

Lillehammer Telepensjonistforening har tilfredsstillende likviditet og en egenkapital på kr 

40.206. De fleste andre telepensjonistforeninger har større egenkapital per medlem.  

http://www.telepensjonistene.no/
http://www.telepensjonistene.no/Lokalforeninger/Lillehammer/
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Lillehammer den 31. desember 2013 

 

 

 

 

 

Helge Bræin Øystein Espelund Turid Mikkelsen 

leder nestleder og webansvarlig sekretær 

 

 

 

 

 

Sylvi Ovanger Berit Bolton Arnesen Jostein Valved 

styremedlem styremedlem kasserer 

 

 

 

 

 

 

 Aud Husemoen Bjørn Tokle 

 varamedlem varamedlem 

 


