
Kjære alle Telepensjonister!
Det nærmer seg årets korteste dag, også kalt vintersolverv. Da “snur sola” og vi går mot lysere tider. 
Det oppleves kanskje ikke slik, rundt oss sliter vi med en pandemi som nekter å slippe taket pluss 
nye restriksjoner gitt av myndighetene i god tro på at Corona viruset skal gi tapt.

Julen er en tid, som på en eller annen måte definerer familien. Det er her, eldre og yngre møtes – i 
de fleste familier har denne høytid en stor betydning og er et arrangement vi ikke har lyst til å melde 
avbud til eller avlyse. Heldigvis kan vi feire jul med våre nærmeste ifølge smittevernreglene, men likevel 
kan den oppleves annerledes for mange av oss i år også.

Landsstyret har siden Landsmøtet i 14. april hatt søkelys på Handlingsprogrammet vårt - spesielt punktene 
organisasjon, informasjon og samfunnsengasjement. 

Vi har arbeidet grundig for å få til en vervekampanje som har blitt godt mottatt og resultert i mer enn 50 nye medlemmer siden starten 15. oktober.

Vi har startet arbeidet med å fornye web-siden vår og åpnet en ny Facebook gruppe.

Vi har lagt ned betydelig arbeid i forbindelse med å påvirke beslutningstakere, slik at våre medlemmer skal få sin rettferdige pensjon fra Telenor 
Pensjonskasse. Det har ikke vært mulig å få gjennomslag for våre synspunkt hos Telenor ledelsen. Det betyr at vi må 
arbeide hardere, og det er naturlig nå å benytte seg enda mer av våre samarbeidspartnere i personalorganisasjonene,          
ansattrepresentanter i Telenor Pensjonskasse og Pensjonistforbundet sin faglige ekspertise for å oppnå gode                  
resultater.

Landsstyret har kun hatt elektroniske styremøter og mye har vært annerledes, men vi er gode til å tilpasse oss.

Lokalavdelingene har hatt en god aktivitet i perioden tross de rådene forhold, og det er vårt inderlige håp at vi,                                                                          
om ikke så lenge, er tilbake til normale tilstander.

Landsstyret ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år.


