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Protokoll fra årsmøtet 12. februar 2020    
 
1. Åpning av årsmøtet 

Styreleder Truls Langeggen ønsket de 81 medlemmene som var til stede, velkommen. 
 

2. Minneord 
Ni medlemmer gikk bort i 2019. Navnene ble opplest og de ble minnet med ett minutt 
stillhet. 
 

3. Innkalling og dagsorden 
Innkallingen til årsmøtet ble utsendt 12. desember 2019. Det ble ikke mottatt 
kommentarer til den foreslåtte dagsorden. Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
Truls Langeggen ble valgt til møteleder. Greta Leinann Johansen er referent. 
Einar Nymoen og Anne Jørgensen ble valgt til protokollunderskrivere. Anne Jørgensen 
meldte senere forfall av praktiske grunner, og Arve Johansen stilte seg til disposisjon som 
protokollunderskriver. 

 
4. Årsberetning 2020 

Styreleder gjennomgikk årsberetningen og kommenterte de enkelte punktene. 
Han pekte på en usikker økonomi som følge av Telenors reduserte midler til 
pensjonistene. Styret har imidlertid et positivt regnskap for 2019 som følge av 
kostnadsreduserende tiltak som er satt i verk. Det forventes at medlemsmassen vil 
fortsette å synke skjønt det fortsatt kommer en del innmeldinger. Det var ingen andre 
kommentarer til årsberetningen, og denne ble tatt til etterretning og godkjent. 

 
5. Regnskap 2019 

Kasserer Kirsten Kayiambakis presenterte regnskapet for 2019. Regnskapet går med et 
overskudd på kr 23 795,16. Dette er et resultat som følge av ovennevnte tiltak.  
Regnskapet ble godkjent. 

 
6. Rammebudsjett 2020 

Kasserer presenterte budsjettet for 2020 som er et rammebudsjett. Det er budsjettert 
med et overskudd på kr 34 250,-. Husleien i Møllergata 10 er redusert da styret har sagt 
opp det ene rommet og samlet kontor og lager på samme rom. Fellesutgiftene øker noe 
på grunn av reparasjoner på bygningen. Det foreslås ingen endring av 
medlemskontingenten. Budsjettet ble tatt til etterretning. 
 



 

 

 
7. Innkomne forslag 

Det har ikke kommet inn forslag. 
 
8. Endring av vedtektene 

Etter innspill fra landsstyret er det noen endringer i vedtektene. Disse var gulmerket i det 
utsendte dokumentet. Styreleder presenterte endringene i foreningens vedtekter. 
§ 3 Organisasjon er ikke aktuelt for vår forening.  
På årsmøtet i 2019 ble styret redusert til fem styremedlemmer og to varamedlemmer. Av 
praktiske grunner ønsker styret å gå videre med seks styremedlemmer og ett 
varamedlem.  Endringene ble godkjent. Det kom et innspill om behovet for 
varamedlemmer i foreningen. Varamedlemmer hos oss er aktive medlemmer. 

 
9. Valg 

Valgkomiteens medlem May Britt Jensen presenterte valgkomiteens forslag. Det ble ikke 
fremmet motkandidater. De foreslåtte kandidatene ble valgt ved akklamasjon. 
 
Følgende personer utgjør det nye styret: 
Leder   Greta Leinann Johansen 2020 – 2021 
Nestleder   Anne Sørlie-Johansen  2020 – 2022 
Kasserer   Ingrid Håheim   2020 – 2022 
Sekretær   Anne Kristine Ziegler    2020 – 2022 
Styremedlem (Høytal) Svein Ivar Brauti  2020 – 2022 
Styremedlem (Web) Kathrine Svendsberget 2019 – 2021 
Varamedlem  Torunn Dahl       2020 – 2021 
 

10. Info fra Forbundet 
Einar Nymoen påpekte at Telenor halverer tilskuddet til pensjonistforeningene. Det ble 
gitt uttrykk for at Telenor var godt fornøyd med registreringsarbeidet som ble utført i 
høst av de lokale foreningene. Det er nedgang i den totale medlemsmassen også – 140 
færre enn i fjor. Narvik-foreningen ble nedlagt i fjor. Det er sterk misnøye med 
reguleringen av pensjonene, og dette jobbes det med videre. 

 
11. Avtakking 

De avgående styre- og varamedlemmene som var til stede ble applaudert av årsmøtet og 
mottok hver sin erkjentlighet. Den nyvalgte styrelederen takket den avgående lederen 
for godt utført arbeid og godt samarbeid i styreperioden. 
 

12. Avslutning 
Styreleder Truls Langeggen takket for deltakelsen i årsmøtet og erklærte møtet for 
avsluttet. 
 
    Oslo, 12. februar 2020 
 
 
 
Einar Nymoen            Arve Johansen 
 (sign)                 (sign) 


