Telepensjonistenes Landsforbund er en landsomfattende,
uavhengig og partipolitisk nøytral organisasjon. Vårt formål er å
samle alle telepensjonister for gjennom fellesskapet å ivareta
felles interesser, av såvel økonomisk, sosial, helse-/
velferdsmessig som kulturell art.
Du får et hyggelig sosialt samvær med tidligere kollegaer gjennom
møter, turer og andre aktiviteter. Slik kan du ta vare på de sosiale
nettverk du hadde som yrkesaktiv, samtidig som du etablerer nye.
Vi er åpne for tidligere og nåværende ansatte i Televerket/Telenor
eller i virksomheter som er utskilt fra Telenor. Også ektefeller/samboere er velkomne som
medlemmer hos oss.

HVEM ER VI
Vi er rundt 3 000 medlemmer. Forbundet er representert i alle landets fylker gjennom 29
lokalforeninger, som alle har egne styrer. Landsstyrets oppgave er å støtte lokalforeningene, og
i tillegg å ivareta felles interesser. Gå inn på våre nettsider https://telepensjonistene.no for å se
hvor du kan finne oss og lese om aktiviteter og aktuelle nyheter.

MEDLEMSTILBUD
Alle får tilsendt medlemsbladet Telepensjonisten fire ganger i
året. Medlemstilbudet ellers varierer noe fra forening til forening,
og omfatter medlemsmøter og julebord, kulturarrangementer,
turer i inn- og utland, hobby-/studiegrupper osv. Alle medlemmer
kan dessuten leie hytter gjennom Hyttestiftelsen i Telenor.

VI JOBBER FOR DEG
Vi arbeider for å ivareta rettighetene til så vel nåværende som
kommende pensjonister, bl.a. gjennom de årlige reguleringene av
pensjoner og andre ytelser, såvel de offentlige ytelsene
(folketrygd og Statens Pensjonskasse) som ytelsene fra Telenor
Pensjonskasse. Vi søker også å påvirke myndighetene i andre
spørsmål som går på de eldres rettigheter og vilkår, bl.a. ved å
delta i offentlige høringer.
For å oppnå dette samarbeider vi aktivt med de tillitsvalgte i Telenor. Vi har også en egen
samarbeidsavtale som omfatter Pensjonistforbundet og flere andre pensjonistforeninger.
Størrelse gir styrke, og styrke gir makt! Ved å melde deg inn i Telepensjonistenes
Landsforbund bidrar du derfor til at vi får størst mulig gjennomslag for våre krav!

BLI MEDLEM
Meld deg inn nå ved å bruke innmeldingsskjemaet på nettsidene. Du finner skjemaet ved å
klikke på denne lenken: https://telepensjonistene.no/bli-medlem-ny/

KONTAKT OSS
Postadr.: Telepensjonistenes Landsforbund, Postboks 800, 1331 Fornebu
Epost: landsstyret@telepensjonistene.no
Nettside: https://telepensjonistene.no

Vi ønsker deg velkommen til telepensjonistenes fellesskap!

