
ÅRSBERETNING 2021 

Telepensjonistene Bodø/Salten  

  

1) Styret.  

På grunn av smittevernsrestriksjoner (Covid-19) vinteren 2021, ble det ikke 

avholdt fysisk årsmøte. Årsmøtet ble avholdt ved utsendelse av årsmøtepapirer, 

med frist for tilbakemeldinger. Årsmøtet ble regnet som avsluttet 18/02-2021, 

som er dato for innsending av underskrevne dokumenter til landsstyret.   

Styret har det siste året bestått av:  
 

  

2) Styremøter.  

Det har vært avholdt 6 styremøter i 2021, og det er behandlet 25 saker. Møtene 

har vært avholdt i møterom hos Gerd B. Kristensen. Det lave antallet møter 

avspeiler den lave aktiviteten i foreningen på grunn av Covid-19.  

3) Styrets aktiviteter.  

Aktivitetene i styret er mange, og nedenforstående tabell (Anslagsvis innsats i 

timer) viser at styret og støttespillerne totalt har lagt ned minimum 448 timer 

med frivillig arbeid for foreningen. Det er 59 timer lavere enn forrige år, og  

skyldes lavere aktivitet i foreningen som følge av covid-19. Utenom dette har 

lederen deltatt fast i Bodø Eldreråd og styret har kontakt med andre nordnorske 

telepensjonistforeninger for å finne en felles nordnorsk representant i 

Landsstyret.  Vi berømmer også innsatsen som er gjort på Bodø Radio og 

Kringkastingsmuseum, Løp. Hele 1276 dugnadstimer av våre medlemmer står 

det respekt av.  Vi viser for øvrig til egen årsberetning derfra. Rekruttering av nye 

medlemmer har vært et tema på styremøtene.  

  

Thomas P. Myhre  Leder 

Tove Leistad  Nestleder 

Håkon Rindal   Sekretær 

Mai Britt Thune   Kasserer 

Turid Wensell  Styremedlem 

Reidar Johansen  Styremedlem 

Irene R. Rottem  Varamedlem 

Arne Jan Knutsen  Varamedlem 

 

Yngve Lothe   Webansvarlig 

Gerd B. Kristensen Reisekomite 



  

Anslagsvis innsats i timer       

    Antall personer 
Antall 
ganger Timer Totalt 

Styremedlemmer styremøter 8 6 3 144 

Styremedlemmer medlemsmøter 8 4 4 128 

Lederens forberedelser styremøter 1 6 1 6 

Lederen lokalleie, foredragsholder 1 4 1 4 

Lederen forberedelser medlemsmøte 1 4 1 4 

Lederen innlegg hjemmeside/facebook/mail 1 4 1 4 

Sekretær møtereferater 1 10 2 20 

Innkjøp premier til medlemsmøter 1 4 1,5 6 

Kasserer regnskap anslag 1 time pr uke. 1 52 1 52 
Kasserer gavekort, kasseoppgjør, 
medlemsmøter 1 5 2 10 

Kasserer regnskapsavslutning 1 1 10 10 

Reisesekretær reiseplanlegging 1 2 20 40 

Web-ansvarlig redigering/publisering 1 10 1 10 

Web-ansvarlig SMS-utsending  1 10 1 10 

Sum Styret    448 

Frivillighetsarbeid Bodø Radio og Kringkastingsmuseum   1276 

       

Totalt Frivillighetsarbeid utført av Telepensjonistene i Bodø/Salten.   1724 

 

 

4) Medlemsmøter.  

Det ble avholdt 4 medlemsmøter i 2021. Den lave aktiviteten må i sin helhet 

tilskrives begrensninger som covid-19 har påført oss.  

Lederen har orientert om aktuelle saker fra vårt eget styre og fra eldrerådet på 

medlemsmøtene og vi har også i år hatt flere interessante foredragsholdere. 

Siden vi har møttes så sjelden har vi prøvd å avsette mest mulig tid til det sosiale: 

en god prat, kaffe, kaker, karbonader og lotteri. 

5)  Øvrige aktiviteter.  

Styret iverksatte en medlemsundersøkelse som, tross litt liten deltakelse, ga 

noen tilbakemeldinger vi har prøvd å etterkomme. De ble igangsatt en 

turaktivitet som hadde en betinget suksess, men som likevel vil bli forsøkt 

gjenopptatt nå til våren. Den betingede suksess kan skyldes løypevalg, men 

manglende regularitet og korona har kanskje også virket inn. Guidet byvandring 

har også vært en aktivitet vi har ønsket å gjennomføre, men som først kommer 

på programmet i 2022. For øvrig var tilbakemeldingene overveiende positive til 

foreningens aktiviteter. 

  



6) Medlemsutvikling.  

Det var pr. utgangen av 2021 registrert 131 medlemmer i foreningen. Det er en 

netto nedgang på 7 fra forrige år. Betalende medlemmer er 115, dette skyldes at 

æresmedlemmer og medlemmer over 90 år er fritatt kontingent. Negativ 

utvikling i medlemsantall og stadig flere medlemmer over 90 år, forteller at 

medlemsmassen eldes.  

7) Medlemskontakt.  

Vår offisielle medlemskontakt går gjennom vår hjemmeside som fungerer 

utmerket og er meget godt ivaretatt av redaktøren. I tillegg har vi en egen åpen 

Facebook-konto som alle med tilknytning til Televerket og Telenor kan få tilgang 

til. E-mail benyttes for å holde kontakt og kalle inn medlemmene til 

medlemsmøter. SMS er også benyttet, men mest som varsel om aktiviteter eller 

informasjon på de andre plattformene.  

8) Reiser.  

Lenge så det ut til at vi måtte avlyse all reisevirksomhet også i 2021, men med 

god innsats fra vår avtroppende reiseleder, ble det i september gjennomført en 

meget vellykket rundtur til Lofoten, Ofoten og Nord-Salten. Vi viser her til 

reisebrev fra Gerd på vår hjemmeside. Reisebrev fra turen til Lofoten og Hamarøy 1. 

– 3. september 2021 | Telepensjonistenes Landsforbund  

  

https://telepensjonistene.no/reisebrev-fra-turen-til-lofoten-og-hamaroy-1-3-september-2021/
https://telepensjonistene.no/reisebrev-fra-turen-til-lofoten-og-hamaroy-1-3-september-2021/

