
Telepensjonistene Bodø/Salten

Referat fra medlemsmøtet på Tusenhjemmet 22. oktober 2020.

45 medlemmer deltok på møtet.

Thomas ønsket velkommen og minnet på smittevern reglene. Han ønsket dagens 
foredragsholder Audun Tessem Hole fra Fylkesmannen velkommen.

Fremtidsfullmakt.
 
Hole fortalte at det offentlige blander seg ikke inn selv om du ikke har fremtidsfullmakt, 
men de oppnevner en verge dersom du ikke er i stand til å ivareta din økonomi/interesser 
lengre.

Alternativet til en offentlig oppnevnt verge er å opprette en fremtidsfullmakt.

En fremtidsfullmakt er bare gyldig dersom du er «frisk» når den skrives. Dersom det er tvil 
må det legeerklæring til.

Fullmektigen bør være en du kjenner godt og stoler på. Det kan være lurt med en 
reservefullmektig.

Ingen andre enn du kan endre på fullmakten når den er skrevet.
Fremtidsfullmakt har ikke en mal men er et eget dokument der du bestemmer innholdet 
selv.

Oppbevaring av fullmakten må skje trygt hjemme hos deg og/eller hos fullmektig. Ikke hos 
advokat eller det offentlige.
Ikrafttredelse skjer når du ikke lengre kan i vareta dine interesser. Ved usikkerhet må man 
ha legeattest. Fylkesmannen lager en attest til registrering.

Det ble stilt en del spørsmål fra salen som Hole besvarte.

Han viste eksempel på fremtidsfullmakt og delte ut et eksempel.

Thomas takket for foredraget.

Lunch.

Det ble servert en god karbonade og bløtekake samt kaffe.

 
Odds hjørne.

Det ble vist opptak fra Albania turen 2019. 
Situasjon i Albania ser bra ut, men Gerd kom i kontakt med en person som hadde studert i
Norge.
Hun fortalte om forhold i Albania som ikke var så bra. Blant annet eldreomsorgen. 

Diverse.

Thomas orienterte om saker som var oppe i eldrerådet. Blant annet om busstopp ved 
sykehusinngangen og kommunebudsjettet der det vil bli nedskjæringer i budsjettet for 
eldre og omsorg. 
Busstilbudet i byen ble diskutert. 
Han informerte om arbeidet i foreningen og styret.



Tove overbrakte en hilsen fra Ingri Kristiansen som dessverre ikke kunne komme på 
møtet..

Det ble foretatt loddsalg og trekning.

Avslutningsvis sang Harald Kvig «Hortensia» av Helge Stamnes.

Thomas takket de frammøtte for møtet.

Møtet ble avsluttet 15:45.
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