
 
Avdeling Kristiansund og Nordmøre 

 

 
Årsberetning  for Kristiansund og Nordmøre telepensjonistforening  - 2020 

1. Leder: Kirsten Kanck Lorentzen 2 år (ikke på valg) 

Sekretær/datakontakt: Åse Juul Hansen (gjenvalg for 2 år) 

Kasserer:  Arne Gaarder 2 år (ikke på valg) 

Styremedlemmer: Wenche Morch Olsen (gjenvalg for 2 år) 

   Ole Nordli  (ny, valgt for 2 år) 

Varamedlem:  Odd Lysø (ny, valgt for 1 år) 

Revisor:  Marie Sæter  2 år (ikke på valg) 

Vara revisor: Gunnlaug Bø Nyland, (gjenvalg for 1 år) 

 

Kaffekomitè 2020:  Liv Nordli, 2 år (ikke på valg)  

   Aase Gaarder, 2 år (ikke på valg) 

   Eva Dyrnes, 2 år (ikke på valg) 

 

Valgkomitè for 2020: Aase Gaarder  

    Liv Nordli 

    Steinar Eliassen  

Informasjon om styrets sammensetning sendt til Brønnøysundregistrene. Årsrapport er sendt til 

telepensjonistforbundet sentralt 

 

Møteaktivitet 

Vi har i 2020 avholdt kun 4 medlemsmøter inkl. årsmøte, julemøte og 1 tur.   

Vi hadde et koselig julemøte 3. desember, juletallerken med nydelig mat og dessert på Grand hotell.   

Som en sommermarkering og sosialt samvær i koronatiden arrangerte vi busstur til Bud, der Telepensjonistene 

i Kristiansund sponset mesteparten av turen. Det var god plass i bussen, så det var ikke problem å holde 

avstand. På vei til Bud stoppet vi ved Atlanterhavsveien. De som ønsket tok turen rundt Svevestien. Vi hadde 

god tid og en erfaren og dyktig sjåfør som guidet underveis. Vel fremme i Bud fikk vi servert fra betjent buffet. 

Her var det litt av hvert, både kjøtt- og fiskeretter. Etterpå ble det kaffe og dessert. Alt smakte kjempegodt! Før 

vi satte oss i bussen, ble det tid til en liten rusletur rundt på fiskeværet. På veien hjem dro vi innom «Lanullva», 

der mange av oss handlet ullklær.  

 

Vi har gjennomført 7 styremøter i 2020, de fleste i forkant av medlemsmøtene og for å diskutere hva vi kunne 

gjøre i forbindelse med koronarestriksjonene og veien videre. 

 

Årsmøte i 2020 var 21. januar og i 2021 – 20. januar 



 

Åse Juul Hansen ble på landsmøte i mai 2019 valgt inn som sekretær i Landsstyret. Her er det månedlige 

landsstyremøter. De aller fleste har vært gjennomført som nettmøter. 

Vi har, naturlig nok, ikke hatt så mange aktiviteter i året som gikk. 

På medlemsmøtene har vi hatt besøk av:  

 

- Britt Westavik fra Operaen i Kristiansund. Hun orienterte på en fin og spennende måte om årets forestillinger, 

hovedoppsetninger var «Spelemann på taket» og «Turandot». 

 

Kirsten skaffet billetter til operaforestillingen «Spelemann på taket» for medlemmene i februar, der i overkant 

av 20 deltok. 

 
Markering av den internasjonale eldredagen 1.oktober, ble ikke gjennomført som tidligere år, men det var 
konsert. Styret i pensjonistforeningene fikk først tilbud om å delta på konserten, men den ble avlyst for 
publikum i siste liten p.g.a. nye koronarestriksjoner.  Konserten ble streamet, slik at de som ønsket kunne se den 
på nett. 
 
Medlemmene informeres om planlagte aktiviteter, gjennom facebook, lokale websider og på medlemsmøter. 
 
Forbundets Handlingsplan blir fulgt opp på styremøtene gjennom hele året. 
 
Åse Juul Hansen er kontaktperson mot «Telepensjonisten» 
Åse Juul Hansen er nettansvarlig for lokale hjemmesider og den lokale Facebook-siden. 
Kristiansund og Nordmøre telepensjonistforening er representert i eldrerådet – representant er Ingeborg Enge 

og valgt for 4 år (gjenvalgt på nytt og gjelder i perioden 2019 - 2023).  

Deltakelsen på de få møtene vi har gjennomført, har vært god og stabil, ca 20+. 

 

Økonomi 

Lokalforeningens økonomi er bra, men vi går i underskudd på medlemsmøtene og er avhengig av støtte fra 

Telenor.  

Kontingenten er uendret. Kr. 250,-. 

Utbetalt styrehonorarer i perioden: kr. 1000,- pr. medlem og er uendret. 

Ingen vedtektsendringer. 

Medlemsutvikling 

Lokalforeningen har mistet 4 medlemmer i 2020 (Marit Båtnes, Odlaug Alsvik, Stig Olav Qvam og Haldis Nilsen). 

1 nytt medlem har vi fått (Jon Glærum) 

 

Vi hadde 3 jubilanter i 2020 

Pr. 1.1.2021 har vi en medlemsmasse på 46 betalende medlemmer.  

 

Kristiansund, 13. januar 2021 

Styret v/ Åse 

- sekretær- 

 


