Protokoll fra årsmøte i Telepensjonistenes forening
Haugesund, mandag 03.02.2020 kl 1800 på Havnaberg
seniorsenter.
Det var 28 medlemmer til stede.
Saksliste:
1. Valg av dirigent og sekretær + 2 til å underskrive protokollen.
2. Årsmelding
3. Regnskap og budsjett
4. Innkomne forslag
5. Vedtekter
6. Kontingent
7. Honorar
8. Valg
Lederen åpnet møtet med å ønske alle velkommen. Dette året var representant fra
forbundet Anne Stødle.
Deretter mintes forsamlingen 3 medlemmer som var gått bort i 2019 og 2 i januar - 20:
Disse var:
Anbjørg Robberstad, Sigve Dommersnes og Aud Bjønsås. I januar 20 var det Berit
Carlen og Eldri Samuelsen.
Sak 1: Lederen foreslo Terje Medby som dirigent og Marit Sandve Myrland sekretær.
Begge ble enstemmig valgt.
Til å skrive under protokollen foreslo lederen Guri Risa og Aud Wenche
Dyrseth.
Begge ble enstemmig valgt.
I tillegg ble Oddvar Myrland og Kåre Westerlund valgt som tellekomite dersom
det skulle bli behov for det.

Sak 2: Dirigenten takket for tilliten før han gav ordet til lederen for å lese opp
årsmeldingen for 2019.
Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 3: Kassereren presenterte regnskap 2019 og budsjett 2020.
Regnskapet ble tatt til etterretning uten kommentarer og budsjett for 2020 ble

enstemmig vedtatt.

Sak 4: Innkomne forslag.
Ingen forslag var kommet inn.

Sak 5:

Styret vil ta i bruk nye «Rammevedtekter for lokalforeningene», vedtatt på
landsmøte 2019, som vedtekter for Telepensjonistenes forening i Haugesund.
Leder gikk gjennom endringer fra de forrige vedtektene.
Nye vedtekter enstemmig vedtatt.

Sak 6: Det forelå ikke forslag til endring av kontingent. Kontingenten
opprettholdes med kr. 200,- pr. medlem pr. år.

Sak 7: Honorar
Det forelå ingen endring i styrehonorar. Honorar opprettholdes som følger:
Leder kr. 1500,-, kasserer kr. 1250,-, styremedlem kr. 750,-

Sak 8: Valg
Eldrid Vea Fiskaaen presenterte valgkomiteens innstilling til nytt styre.
Alle foreslåtte ble enstemmig valgt.
Styret fikk dermed følgende sammensetning:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Jacob Rørgo Utvik
Terje Medby
Marit Sandve Myrland
Svein H Andersen
Anne Stødle
Berit Gabrielsen

(gjenvalg-2år)
(ikke på valg)
(gjenvalg-2år)
(ny – 2år)
(ikke på valg)
(gjenvalg-1år)

Revisor:
« «
Vararevisor:

Oddbjørg Norem
Per Arne Steinstø
Kåre Westerlund

(ny – 1 år)
(gjenvalg 1 år)
(gjenvalg 1 år)

Kaffekomite:

Jannik Øye og Karin Li

(gjenvalg 1 år)

Valgkomite:

Britt Badawy og
Eldrid Vea Fiskaaen

(gjenvalg, 1 år)

Lederen takket de som gikk ut fra sine verv i 2020. Det var Leif Bjelland, revisor
og Ivar Svendsen styremedlem. Begge fikk overrakt blomster som takk for flere års god
tjeneste
Arne Bratland, nettansvarlig gikk også ut fra sin rolle. Knut Knutsen overtar. Også
Bratland fikk overrakt blomster og takk.
Dirigenten takket for seg og ga ordet til lederen som igjen takket for vel
utført jobb.

Til slutt takket lederen for frammøtet.
Årsmøtet ble hevet kl 1900
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