
  Telepensjonistenes Forening, Ålesund    
 

ÅRSBERETNING FOR 2020 

 

 Etter årsmøtet 2020 har styret hatt følgende sammensetning: 

 

 Leder:     Inge Westad 

 Nestleder:   Inge Paul Kleppe 

 Kasserer:   Hans Arne Berg     

 Sekretær:   Arnhild Løndal  

 Styremedlem:  Gunnveig Sollid Skilbrei  

 1. Varamedlem:  Anne Grete Honningsvåg 

 2. Varamedlem:  Gerd Waage 

  

 Revisor:   Laila Wik Romerstrand 

Vara.    Solveig Løwensprung 

 

 Redaktør hjemme-  Dan Alfred Vindheim 

 side:   

 Vara:    Aud Sørvaag 

 

 Turkomite:   Gerd Waage 

     Ingrid Dyrli Øie 

  

 Valgkomite:   Kjetil Romerstrand 

     Haldor Skarbø 

    Gunnveig Skilbrei 

      

 Arrangementskomite:  

    Marit Heggen 

    John Ivar Heggen 

    Erlend Nordli 

 

 Matbestilling/innkjøp 

 av gevinster:     Arrangementskomiteen 

           

 Medlemmer 

 

I året har disse av våre medlemmer gått bort : Helmi Ruud Olsen, Borgny Måløy og 

Jon Helseth. 

2 medlemmer er blitt utmeldt. 

Vi fikk inn 6 nye medlemmer. 

Vi ønsker våre nye medlemmer velkomne i foreningen. 

 

 Antallet medlemmer pr. 31.12.2020 er 78 

 

 

. 

 

 



 Møter 

 
Medlemsmøter : 

I tillegg til årsmøtet er det avviklet 2 medlemsmøter. 

Marsmøte ble avholdt på Sanitetshjemmet 5.mars.  I møtet orienterte Ingrid Dyrli Øie 

og Gerd Waage om 2 alternative turer. Den ene var til Kvamsøya og den andre til Eide 

på Nordmøre. Begge hadde det til felles at det var musikalsk innslag og mat. 

Inge Paul Kleppe kåserte om operasjonen Claymore, Lofotraidet som skjedde 4. Mars 

1941.  

 Lite ante vi da om hva som ventet…..12.mars ble landet stengt ned i forbindelse med 

pandemiutbruddet.  Alle sosiale arenaer ble stengt på grunn av smittefare. 

Neste medlemsmøte ble avholdt 30.september på Alnes fyr. 

Arrangemenkommiten la ned et stort arbeide i forbindelse med planlegging og 

gjennomføring av møtet. På menyen var det fiskesuppe og brennsnut. 

Inge Westad fortalte litt om prosjektet Alnes fyr og Jon Hildre om status på prosjektet 

Vigra Kringkaster.  

Det skulle vise seg at dette som var oktobermøte skulle bli årets siste.  Pandemien 

blusset opp igjen og de nasjonale rådene for sosialt liv satt en stopper for nye møter. 

 

Styret har i 2020 avviklet i alt 8 styremøter som i hovedsak er holdt i Telenors 

møtelokale i Smibakken 3. Styret har behandlet 48 protokollerte saker.  

Av disse nevnes: 

Medlemsoversikter, økonomi/regnskap, møteplaner, medlemsmøter, årsmøtesaker, , 

sommertur, landsstyreprotokoller, og Foreningens hjemmeside. 

Vigra Kringkaster har vi hatt opp til behandling flere ganger. Vi har sendt over et brev 

til Møre og Romsdal fylke, kulturavdelinga der vi ga uttrykk for ønske om varig vern. 

 

 Styret benytter seg av EDB og internett til arkivering og distribusjon. 

 De av medlemmene som ikke disponerer internett får brev i Posten. 

 

Turer:  

Det har i 2020 ikke vært arrangert tur. 

Dette skyldes i sin helhet coronapandemien. 

 

 Økonomi 

 Foreningens økonomi er god. Egenkapital pr. 31.12.20 er kr.95.423,94 

Årsresultatet er et pluss kr. 8651,49 

Grasrotandelen som vi ble tilknytta på slutten av året ga oss kr.1639,40 

 

For styret, arrangementkommiteen og reisekomiteen har det vært et svært vanskelig år. 

Vi vil så gjerne arrangere både møter og turer, men har i fellesskap etter de 

anbefalinger som til enhver tid har vært gjeldende sett oss nødt til å avstå. 

Det er å håpe at 2021 kan bli et mer normalt år, der vi kan treffes i gode møter! 

  

Ålesund, 10.02.21 

 

Inge Westad   Inge Paul Kleppe  Hans Arne Berg    

 

 

Arnhild Løndal Gunnveig Skilbrei 


