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Årsberetning for 2019 

 

Tillitsvalgte: 

Styret i Helgeland Telepensjonistforening ble valgt på årsmøtet 12.02.2019 og har bestått av: 

Leder       Turid Nordnes 

Nestleder:      Liv Rigmor Bosness 

Kasserer:      Ingvard Johansen 

Sekretær:      Marta Rønning 

Styremedlemmer:   Rita Røst Olsen, Eilif Dagsvik og Terje Pettersen 

Varamedlem:      Berit Bardal 

Revisor:       Olav Kristoffersen og Kjell Erling Bardal 

Turkomite:      Turid Nordnes, May Dagsvik og Greta Ingebrigtsen 

Valgkomite:      Asbjørg Hagenes, Anne-Lise Lauritsen og Wenche Pettersen 

Vara:       Helene Dalen Andersen 

Det har ikke vært endringer i perioden. 

 

Styreaktiviteter: 

• Det har vært 3 styremøter i perioden. Styret har i hovedsak vært beskjeftiget med «formelle 

saker»; årsmøteforberedelser, oppfølging økonomi og oversikt over medlemsmassen. StyreWeb 

er tatt i bruk og kasserer følger opp på en forbilledlig måte. Leder deltok på Landsmøtet på 

Gardermoen 7. og 8. mai. 

• Informasjon vedrørende aktiviteter skjer i hovedsak via e-mail. I tillegg sendes det ut informasjon 

pr post til medlemmer som ikke bruker e-mail. Dette gjelder i hovedsak informasjon om 

aktiviteter utenom de ordinære medlems-/kaffemøtene. Det legges også ut diverse informasjon 

på foreningens nettside. 

• Det er ikke utarbeidet egen handlingsplan. I hovedsak har budsjettet vært førende for 

foreningens aktivitet.   



• Asbjørg Hagenes og Synnøve Jonassen har vært vararepresentanter til Alstahaug kommunes 

eldreråd i kommunestyreperioden. De har begge frasagt seg å være kandidat til den nye 

kommunestyreperioden, og det har heller ikke lyktes å finne andre interesserte kandidater.  

Utvalgsaktiviteter 

• Lørdag 30. mars markerte foreningen at det var 25 år siden oppstart. I forkant var det nedsatt en 

jubileumskomité bestående av 4 av styremedlemmene pluss «nestor», Olav Kristoffersen. I 

tillegg ble det trukket veksler på resten av styret i den grad planlegginga tilsa det. Komitéen har 

hatt 7 møter i forkant av festen, hvorav 4 møter ble holdt i 2018 og 3 møter i 2019. Årets langtur 

ble organisert av turkomitéen i samarbeid med Vega Reiser.    

Medlemsaktiviteter   

• Det har vært 9 medlemsmøter i Sandnessjøen; første mandag i måneden med opphold i juli og 

august. Desember-møtet kombineres med en julelunsj. I Mosjøen møtes man andre tirsdag i 

måneden på Kulturverkstedet. Det er ikke møteopphold om sommeren og i desember møtes 

man til julebord. Medlemsmøtene i Sandnessjøen har samlet ca. 25 deltakere i gjennomsnitt, 

mens det i Mosjøen har variert mellom10 – 12 deltakere. Juleavslutningen samlet 35 deltakere i 

Sandnessjøen og 17 i Mosjøen. De månedlige medlemsmøtene fokuserer i hovedsak på 

viktigheten av sosialt samvær. Dessuten krydres samværet med høytlesing av en historie eller to.  

• I september ble det arrangert tur til Spania med 28 telepensjonister og 10 «turvenner». En fyldig 

omtale av turen, forfattet av Ingvard Johansen, kan leses i Telepensjonisten nr. 4/19.   

Andre arrangement 

• Jubileumsfesten 30. mars ble holdt på HIAS i Sandnessjøen og samlet 37 deltakere. Pga. 

hotellkonkurs var det sterkt redusert hotellkapasitet denne helga noe som gjenspeilte seg i dårlig 

deltakelse utenbys fra. Det ble satt pris på at forbundsleder, Tore Andli, deltok på 

jubileumsfesten. To fra det første valgte styret, leder Olav Bjørkås og Else Svendsen, begge 

bosatt i Mosjøen, var indisponert og kunne ikke delta. Etter jubileumsfesten oppsøkte leder 

begge og overrakte blomster med takk og hilsener. For øvrig vises det til nærmere omtale i 

Telepensjonisten nr. 2/19 forfattet av Telepensjonistkontakt, Oddvar Ulvang.  

Medlemsutvikling 

• Ved utgangen av 2019 var hadde foreningen 117 medlemmer hvorav alle har betalt 

kontingenten. Dette er 4 færre medlemmer enn ved forrige årsskifte. 

• Antall frafall av medlemmer er 12, mens det er kommet til 8 nye medlemmer. 

 

  

 

 

 



Økonomi  

• Medlemskontingenten har vært kr 150 i 2019. Denne er lik for alle medlemmene. 

• Foreningens økonomi er solid og egenkapitalen er ca. kr 274.000 ved regnskapsårets slutt. For 

nærmere detaljer vises det til gjennomgang av revidert regnskap på årsmøtet.  

• Styrehonorar har vært utbetalt som vedtatt; kr 3.500 til leder, kr 2.000 til kasserer, kr 1.000 til 

sekretær og kr 500 til turleder.   

 

Styret takker for hyggelig samvær på møter og turer i løpet av året. 

 

 

 

Sandnessjøen,  

     

  

Turid Nordnes  Rigmor Bosness  Ingvard Johansen  Marta Rønning    

Leder               Nestleder           Kasserer                  Sekretær         

 

 

Eilif Dagsvik             Rita Røst Olsen    Terje Pettersen   

Styremedlem        Styremedlem   Styremedlem   


