ÅRSBERETNING 2020
Telepensjonistene Bodø/Salten

1) Styret.
Det ble avholdt årsmøte 13 februar 2020. Styret har det siste året bestått av:
Thomas P. Myhre

Leder

Turid Wensell

Nestleder

Håkon Rindal

Sekretær

Mai Britt Thune

Kasserer

Tove Leistad

Styremedlem

Reidar Johansen

Styremedlem

Irene R. Rottem

Varamedlem

Arne Jan Knutsen

Varamedlem

Yngve Lothe

Webansvarlig

Gerd B. Kristensen

Reisekomite

2) Styremøter.
Det har vært avholdt 10 styremøter i 2020, og det er behandlet 43 saker. De
fysiske møtene har vært avholdt i møterom hos Gerd B. Kristensen, men
smitteverntiltakene i forbindelse med koronapandemien (Covid-19) har også
medført bruk av elektroniske styremøter. Erfaringene med elektroniske møter
tilsier at dette er verktøy vi vil benytte i kombinasjon med ordinære møter også i
framtiden.
3) Styrets aktiviteter.
Aktivitetene i styret er mange, og nedenforstående tabell viser at styret og
støttespillerne totalt har lagt ned minimum 507 timer med frivillig arbeid for
foreningen. I tillegg til dette må jeg berømme den enorme innsatsen som er gjort
på Bodø Radio og Kringkastingsmuseum, Løp. Hele 1080 dugnadstimer av våre
medlemmer står det respekt av, og jeg viser for øvrig til egen årsberetning derfra.
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Antall personer
Styremedlemmer styremøter
Styremedlemmer medlemsmøter
Lederens forberedelser styremøter
Lederen lokalleie, foredragsholder
Lederen forberedelser medlemsmøte
Lederen innlegg hjemmeside/facebook/mail
Sekretær møtereferater
Innkjøp premier til medlemsmøter
Kasserer regnskap anslag 1 time pr uke.
Kasserer erkjentlighet, kasseoppgjør etter
møter
Kasserer regnskapsavslutning
Reise-sekretær reiseplanlegging
Web-ansvarlig redigering/publisering
Web-ansvarlig SMS-utsending
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Frivillighetsarbeid Løp ifølge årsrapport
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4) Medlemsmøter.
Det ble avholdt 5 medlemsmøter i 2020, 4 av disse var i henhold til
aktivitetsplanen. Det ble avholdt et ekstra medlemsmøte 25. juni utenom
aktivitetsplanen. Medlemsmøtene som skulle avholdes 19/03, 14/04, og
Julemøtet 11/12 ble alle avlyst på grunn av restriksjoner i forbindelse med Covid19. Samme skjebne fikk også et ekstraordinært medlemsmøte 20. november.
Den reduserte aktiviteten har medført lavere utgifter for foreningen.
Lederen har orientert om aktuelle saker fra Eldrerådet på medlemsmøtene. Vi har
også hatt flere interessante foredragsholdere. Jan Eirik Wasmuth foredro om
biologi på Galapagos og i Salten. Frivillighetskoordinator Vera Isachsen fra Røde
Kors orienterte om eldre og ensomhet i tillegg til frivillighetsarbeid og behovet for
mannlige frivillige. Og til sist fikk vi et meget interessant innlegg om
framtidsfullmakt fra Audun Hole hos Fylkesmannen (Statsforvalteren) i Nordland.
5) Øvrige aktiviteter.
Vårt medlem Camilla Moy har bidratt med sin fagkompetanse inn i planleggingen
av hvordan området mellom Molorota og Breivika skal bli i fremtiden.
Foreningens leder har siden valget 2019 deltatt i Bodø Eldreråd som rådsmedlem.
6) Medlemsutvikling.

Det var pr. utgangen av 2020 registrert 138 medlemmer i foreningen. Det er en
netto nedgang på 6 fra forrige år. Betalende medlemmer er 126, dette skyldes
fritak for æresmedlemmer og de som er over 90 år.
Det har vært 12 medlemmer som har gått ut av foreningen, og 6 nye er kommet
til.
7) Medlemsinfo.
Hjemmesiden fungerer utmerket og er meget godt ivaretatt av redaktøren Yngve
Lothe. I tillegg benyttes Facebook og e-mail for å holde kontakt med
medlemmene mellom medlemsmøter. SMS er også benyttet, men mest som
varsel om aktiviteter eller informasjon på de andre plattformene.
Informasjon om aktivitetene i styret og i eldrerådet er også gitt på
medlemsmøtene.
8) Reiser.
Tross iherdig innsats av vår reiseleder Gerd Blomstrand Kristensen, ble all
reisevirksomhet avlyst i 2020. Årsaken er stadig uforutsette endringer i
smittevernrestriksjoner og reiseanbefalinger i kjølvannet av Covid-19 pandemien.
Hverken foreningen eller medlemmer har hatt økonomiske tap på grunn av
avlysningene.

