
PROTOKOLL  
Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 14. april 2021 

 

1. Åpning v/forbundsleder Tore Andli 

Forbundsleder Tore Andli ønsket velkommen til landsmøtet 2021 som                 
grunnet pandemien ble gjennomført som nettmøte fra Fornebu. Han tok deretter 
en gjennomgang av sakene på agendaen og informerte om diverse vedrørende 
gjennomføringen av møtet.   

 

2. Opprop og godkjenning av delegater v/nestleder Einar Nymoen 

Antall stemmeberettigede deltakere: 54.   

  

3. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden v/forbundsleder 
Tore Andli 

Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent. 

 

4. Valg av landsmøtets tillitsvalgte v/forbundsleder Tore Andli 

- Møtedirigent  
Truls Langeggen 

- Møtereferent 
Aud Helene Madsen 

- 2 representanter til å underskrive protokollen  
Greta Leinann Johansen 
Anne Sørlie-Johansen 

- Redaksjonskomité 
Aud Helene Madsen 
Einar Nymoen 

- Tellekorps 
Einar Nymoen 
Truls Langeggen 

 
 

5. Årsrapport for 2019 og 2020 v/forbundsleder Tore Andli 

Forbundsleder gjennomgikk årsrapportene punkt for punkt. 

Årsrapport 2019 
Årsrapporten ble godkjent. 

Årsrapport 2020 
Årsrapporten ble godkjent. 



Etter lunsjpausen presenterte Tore Andli administrerende direktør for 
Telenor Norge Petter-Børre Furberg. 
 
Furberg informerte om diverse aktuelle saker som utbygging av mobilnettet og 
fremtidige produkter, deriblant E-helse. Han inviterte til innspil l fra delegatene 
og det var god respons og diskusjon. 
 

6. Årsregnskap for 2019 og 2020 v/forbundskasserer Finn-Egil Elster 

Forbundskasserer gjennomgikk regnskapene for 2019 og 2020, og viste til de 
vedlagte rapportene med revisorenes godkjenning. 

Årsregnskap 2019 
Regnskapet ble godkjent. 

Årsregnskap 2020 
Regnskapet ble godkjent. 

 
7. Innkomne saker, herunder også diverse økonomisaker 

Det var ikke kommet inn forslag fra lokalforeningene. 

Landsstyret hadde foreslått følgende satser for neste landsmøteperiode: 

a) Honorarer til landsstyret 
 

Verv Vedtatt sats 
2019-2021 

Foreslått sats 
01.07.2021-2023 

Leder 50.000 44.000 
Nestleder 30.000 24.000 
Sekretær 30.000 24.000 
Kasserer 50.000 44.000 
Styremedlem 10.000 16.000 
Total 170.000 152.000 

 
Forslaget ble vedtatt  

b) Andre satser 
Forslagene om møtegodtgjøring, timelønn og dekning av dokumenterte kontorutgifter ble 
vedtatt.  
 
Forslaget om å bruke skatteetatens skattefrie satser for dekning av reiseutgifter ble vedtatt. 
 
c) Kontingent fra lokalforeningen til Telepensjonistenes Landsforbund 
Forslaget om å opprettholde satsen på kr 50 per betalende medlem ble vedtatt. 
 
d) Kontingent for direkte medlemskap i Telepensjonistenes Landsforbund             
Forslaget om å opprettholde satsen på kr 150 ble vedtatt. 
 
 



8. Forbundets vedtekter v/forbundsleder Tore Andli 
 

Basert på anbefaling fra Brønnøysundregistrene foreslo Landsstyret at følgende 
tas inn i §4 i forbundets vedtekter:  

 
Forbundet er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er 
selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens 
formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser. Forbundet er 
landsomfattende, men er i Brønnøysundregistrene registrert under Bærum kommune. 

 
Bergen og Hordaland lokalforening hadde lagt frem følgende forslag: 

 
Forslaget utsettes til neste Lederkonferanse med begrunnelse i at denne saken må utredes 
bedre. Begrunnelse: Slik det fremkommer av teksten i forslaget er det uklart hva som skjer 
ved foreningens formue og eiendeler sett også i forhold til paragraf 15. 

 
Møteleder refererte begge forslagene.  

 
På bakgrunn av at det forelå et utsettelsesforslag, innstilte landsstyret på at 
gjeldende vedtekter videreføres uten endringer, og dette ble vedtatt. 
 
9. Handlingsprogram 2021 – 2023 v/forbundsleder Tore Andli 
Handlingsprogrammet ble godkjent. 

 
10.   Rammebudsjett v/forbundskasser Finn-Egil Elster 
Forslaget til rammebudsjettet ble gjennomgått og innspill mottatt. 

 
Rammebudsjettet ble tatt til etterretning. 
 
11.   Valg 

 
Jan Riddervold presenterte valgkomiteens innstilling: 
 
Landsstyret: 
Leder:            Tore Haugland                                
Nestleder:       Einar Nymoen                   
Sekretær:       Åse Juul Hansen               
Styremedlem: Anne Sørlie-Johansen       
Kasserer:    Finn-Egil Elster 
Vara:        Kari R. Aanerud 
Vara:             Eivind Thoresen 
Vara:             Tone Okkenhaug 
 
Det var ingen andre forslag, og landsstyret ble valgt som foreslått. 



 
Revisorer: 
Revisor 1:       Svein Ivar Brauti 
Revisor 2:       Ingrid Håheim 
Vararevisor:     Aud Kleven 
 
Det var ingen andre forslag, og revisorene ble valgt som foreslått. 
 
Valgkomité: 
Leder:   Jan Riddervold 
Medlem:   Ulf Rathe 
Medlem:   Tore Andli 
Varamedlem: Wenche Aannestad 

 
Bergen og Hordaland lokalforening hadde dagen før landsmøtet sendt 
landsstyret et alternativt forslag ti l ny valgkomité: Forslaget ble referert: 
 
Jan Riddervold 
Ulf Rathe 
Anne Stødle  
Varamedlem Wenche Aannestad 
 
Valgkomiteen konstituerer seg selv. 
 
Det ble derfor holdt avstemning og Bergens forslag til valgkomité ble vedtatt 
med 28 stemmer. 
 
Avslutning 
 
Avtroppende Forbundsleder Tore Andli gratulerte de nyvalgte. 
Han takket de som gikk ut av styret for innsatsen og rettet også en takk til 
møteleder og møtereferent. Det digitale landsmøtet ble bra gjennomført og med 
god innsats. Tore takket for seg etter 6 år i Landsstyret, derav 4 år som leder.  
 
Den nye lederen, Tore Haugland, takket for tilliten. 
 
Møteleder erklærte deretter Landsmøtet for avsluttet. 
 

 
Referent: 
Aud Helene Madsen /s/ 
 
Protokollen er godkjent 
Greta Leinann Johansen /s/   Anne Sørlie-Johansen /s/ 
 
Alle underskrifter er bekreftet elektronisk med BankId. 


