
Telepensjonistene Bergen og Hordaland 
 

Protokoll fra årsmøte tirsdag 11. februar 2020 kl. 11.00  
i Tabernaklet Markeveien 27. 
 

58 medlemmer møtte. 
 

Saksliste: 

Sak 1: Leder ønsket alle velkommen. 

 

I 2019 er 11 medlemmer gått bort: 

 Rasmus Fromreide, Mary Helland, Idar Hestdal, Gudrun Widme, Arvid Hårstad, 

Christian Jansen, Britha Kjellevold Tveit, Aud Nordaas, Kjell Askeland, Roald Fonnes 

og Kjell Davidsen (i år). 

 

Årsmøte mintes disse med ett minutts stillhet. 

 

Sak 2: Valg av: 

a) Møteleder: Ulf Rathe 

b) Referent: Inger Asheim Vaagenes 

c) 2 stemmetellere: Hvis behov 

d) 2 protokollunderskrivere: Helene Hertzberg Ask og Aud Monsen 

 

Vedtak: Enstemmig valgt 

 

Sak 3: Årsberetning. 

Årsberetningen bli gjennomgått punkt for punkt av møteleder. 

Foreningen hadde per 31.12.19 454 medlemmer, en nedgang på 12 medlemmer fra året 

før. Det møter vanligvis mellom 60 og 75 medlemmer på møtene, men vi har vært oppe i 

over 90 frammøtte medlemmer. 

Styret legger mye arbeid i å finne gode foredragsholdere med relevante tema. 

Styret har også vært på besøk hos medlemmene i Norheimsund, Voss og Stord. 

 

Årsmelding fra Voss og Norheimsund ble lest opp. Voss hadde ved utgangen av 2019, 26 

medlemmer, Norheimsund 36 og Stord 18 medlemmer. 

 

Vedtak: Årsmelding godkjent. 

 



Sak 4: Innkomne forslag. 

Endringer i vedtektene. 

§3 Medlemmer, endres til: 

«Tidligere ansatte i Televerket/Telenor eller i virksomheter som er utskilt fra Telenor og 

ansatte i de samme bedriftene, deres ektefeller/samboere og gjenlevende 

ektefeller/samboere, kan bli medlem av foreningen» 

§6 Antall varamedlemmer til styret endres fra to til en, gjeldende fra 2021: 

Foreningen ledes av et styre på sju medlemmer med en vararepresentanter. Styrets 

medlemmer velges for 2 år. Leder og kasserer velges det ene året, nestleder og sekretær 

det neste året. Den samme ordningen gjelder ved valg av de øvrige tre styremedlemmer. 

To styremedlemmer velges det ene året, et styremedlem det neste året. Hvert år velges - 

en vararepresentanter til styret - en revisor og en vararepresentant - valgkomite på inntil 

tre medlemmer og en vararepresentant - komite for servering på medlemsmøter 

bestående av 4 medlemmer. Arrangementskomite på tre medlemmer velges for 2 år. To 

medlemmer velges det ene året og ett medlem det andre året. Leder for komiteen 

oppnevnes av styret blant styremedlemmene 

Vedtak: Forslagene godkjent 

Sak 5: Fastsetting av kontingent og styre/komitehonorar. 

Medlemskontingent: 

Medlemskontingent forblir uendret, kr. 200,00. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

Honorar til styret og andre tillitsvalgte 
Hjemmekontor innlemmes i honorar. Honorar for styreleder økes til kr 5000, nestleder til 

kr 4000, styremedlemmer til kr 1000, gruppeledere i Norheimsund, Voss og Stord får kr 

400, de har ikke fått honorar tidligere. 

 

  Honorarene blir da som følger: 

Styreleder:    kr 5000 (endres fra kr 4500 inkl. hjemmekontor) 

Reiseutgifter 

Nestleder:    kr 4000 (endres fra kr 3000) 

Reiseutgifter 

Sekretær:    kr 4000 (slått sammen honorar og hjemmekontor) 

Reiseutgifter 

Kasserer:    kr 4000 (slått sammen honorar og hjemmekontor) 

 Reiseutgifter 

Styremedlemmer:  kr 1000 (endres fra kr 750) 

Reiseutgifter 

Vararepresentanter:   kr 750 

Reiseutgifter 



Treffmøtekomite:  kr 400 

Leder arr. komite :  kr 400 

Arrangementskomite:  kr 400 

Revisor:     kr 400 

Leder valgkomite:  kr 400 

Valgkomite medl.:  kr 400 

Hjemmesideansvarlig:  kr 500 

Gruppeledere Voss/Stord 

 Norheimsund:   kr 400 (nytt) 

Vedtak: Godkjent av årsmøte. 

 

Sak 6: Regnskap m/budsjett. 
  Regnskap 

Kasserer la frem et positivt regnskap og kommenterte de forskjellige postene. 

Noe kapital flyttet til Fornebu sparebank som gir «bra» rente, over 2% 

Regnskapet viser et lite overskudd. 

 

Vedtak: Regnskapet godkjent. 

 

Budsjett 

Tilskudd fra Telenor er noe usikkert, det har blitt redusert de siste årene og det er grunn 

til å regne med fortsatt nedgang. Fra Velferdssambandet håper vi på det samme som i 

fjor.  

Telepensjonistene Bergen og Hordaland har god økonomi og bra med kapital å tære på. 

Spørsmål om en burde bygge ned kapitalen i banken ved å gi større tilskudd til 

arrangementer. I og med at støtten fra Telenor er usikker og at vi kanskje lokalt i 

fremtiden, må betale for ting som i dag bekostes sentralt (f.eks. StyreWeb) kan det være 

greit å ha en buffer. Styret vurderer til enhver tid behovet. 

 

Vedtak: Budsjett godkjent. 

 

Sak 7: Valg. 
  Styret 

Leder:    Ulf Rathe     ikke på valg 

Nestleder:  Tore Haugland     ny, tidl. styremedlem, velges for 2 år 

Kasserer:  Egil Palmesen    ikke på valg 

Sekretær     Ove Midttun          ny, velges for 2 år 

Styremedlem: Ernst Sunde     ny, tidl. varamedlem, velges for 2 år  

Styremedlem: Kjellaug Gjerstad Norheim  ny, velges for 1 år etter T. Haugland 

Styremedlem: Berit Nesse     ikke på valg 



Varamedlem: Helene Hertzberg Ask  ny, velges for 1 år  

Varamedlem: Edle Whiteley       ny, velges for 1 år 

Andre Komiteer og utvalg. 

Tur/arrangementskomite:  

Gunnar Skar            ny, velges for 2 år 

      Hans Fredrik Lien        ikke på valg 

      Jan H.Arneberg Jenssen    ikke på valg 

Komiteens 4. medlem blir utpekt av styret. 

 

Treffmøte-komite: 

     Berit Elvøy            gjenvalg for 1 år             

        Else Hagen                   ny, velges for 1 år 

Tove Træland                  ny, velges for 1 år    

Anlaug Hellesøy               ny, velges for 1 år    

 

Revisor:   Kristen Visted             ny, velges for 1 år 

Vararevisor:  Folke Kjelleberg          ny, velges for 1 år 

 

   Valgkomite:  Hilde Bergsvik                ny, velges for 1 år 

                     Leif Himle            gjenvalg for 1 år   

Borgny Lundvang         gjenvalg for 1 år 

Varamedlem: Aud Monsen                  gjenvalg for 1 år         

 

Vedtak: Valgkomiteens forslag godkjent. 

 

 

Styreleder avsluttet møte med å takke for fremmøte og ønsket nye medlemmer i styre og utvalg 

velkommen. Han takket de som sluttet for vel utført arbeid. 

 

 

Årsmøtet ble hevet kl. 13.15 

 

 

Bergen den: 

 

 

___________________________________ 

Møtesekretær Inger Asheim Vaagenes 

 

 

____________________________________   _____________________________ 

 Helene Hertzberg Ask              Aud Monsen 

                   


