
NITO Pensjonistene Telemark  

 

Årsberetning – 2016 

26.ordinære årsmøte  

 

Styret har i 2016 bestått av: 

Leder   Arne Klavenes 

Nestleder   Freddy H. Nilsen 

Sekretær  Bjørn Tullerud 

Kasserer  Jan S. Larsen 

1.styremedlem  Helge Thorstensen 

2.styremedlem  Bjørn Seland 

1.varamedlem  Jan Jenssen 

2.varamedlem  Steinar Syverud  

 

Valgkomite:  
Leder    Ola Aas  
Medlem   Hallvard Susaas ble erstattet av Helge Thorstensen pga sykdom 

   

Kontorrutiner: 
Arkivering og diverse kontorrutiner utføres på avdelingskontoret av kontorleder som bestiller «plass» for 
utsendelser av invitasjoner etc. som skal sendes ut på E-mail til våre medlemmer. Disse blir nå sendt ut via 
NITO sentralt. «Plass» for utsendelsene må bestilles i god tid.  
 
Rutinene vedrørende påmelding til aktiviteter og betaling til våre arrangementer er endret. Påmeldinger 
primært via nettsiden eller på telefon og E-post til avdelingskontoret, eller til en av styrets medlemmer.  
Innkreving av betaling av våre turer og fellesarrangementer:  Faktura sendes ut etterskuddsvis av NITO 
sentralt.  

De nye rutinene krever mer planlegging og oppfølging av frister. Vi må derfor være tidligere ute med å 
reservere foredragsholdere, lokaler og lignende.  

De nye rutinene er mer ressurskrevende og byråkratiske sett fra vårt ståsted. Styret gjorde tidligere det 
meste av planlegging og oppfølging av våre aktiviteter på dugnad. Nå er mye av det administrative overført 
til administrasjonen i NITO.  

Styre- og arbeidsmøter:  
Det er i løpet av året avholdt ett årsmøte og 5 kombinerte arbeids- og styremøter hvor saker er blitt 
behandlet, arrangementer planlagt og invitasjoner til våre medlemmer som sendes pr post er klargjort og 
sendt ut. Elektroniske utsendelser går via NITO systemet sentralt. 

Forøvrig foregår det meste av styrearbeidet på styremedlemmenes fritid med telefoner og forberedelser til 
møter etc.  



Antall medlemmer:  
Antall pensjonistmedlemmer pr 31.12.2015 var 526 medlemmer antall 31.12.2016 vil bli oppgitt på 
pensjonistgruppens årsmøte. 

Kontingenten:   
Årskontingenten for 2016 har vært Kr 443-. En økning på kr 12.- fra foregående år. Medlemmer over 80 år er 
fritatt for kontingent.  

Diverse aktiviteter konferanser etc.:   

Vår hovedaktivitet er som tidligere år å ivareta våre medlemmers interesser i forhold til NITO lokalt og 
sentralt (ha kontakt med NITO sentralt og NITO Pensjonist Utvalg- NPU. og arrangere medlemsmøter og 
turer med aktuelle temaer. Det har vært avholdt ett årsmøte og 9 arrangementer for våre medlemmer med 
ledsagere. Av disse har det vært 6 medlemsmøter med foredrag / underholdning, to bussturer, herav én tur 
med overnatting og en sommeravslutning med felles biltransport. Året ble rundet av med vår tradisjonelle 
julemiddag på Villa Fløyen.  

Øvrige styreaktiviteter: 

NITOs hjemmeside har vært under oppdatering og det har vært vanskelig å finne fram til NPUs filer.  

Ny representant i NPU: Vi støttet Buskeruds kandidat. Oslos representant ble valgt. 

Rundskriv «Felles policy og retningslinjer i NITO» er sendt ut til høring/debatt. Jan S Larsen har 
utarbeidet et forslag som svar på skrivet. Dette ble gjennomgått, debattert og godkjent med et par tilføyelser. 
Dette er også sendt ut til de øvrige pensjonistgruppene. Styrets oppfatning er at vi bør kunne drive gruppen 
som tidligere 

Pensjonistkonferansen: Årets pensjonistkonferanse ble avholdt ombord på DFDS Seways Pearl Seaways 
6-8 september, og ble avviklet greit iflg vanlig tradisjon. Jan S. Larsen var vår representant på konferansen. 
Temaer som her ble tatt opp var: 

- NITOs engasjement ifm. Stortingsvalget 2017. NITO ønsket å danne grupper som skulle kunne påvirke 
de forskjellige politiske partier for å fremme NITOs interesseområder. 

- Tema for gruppearbeid var «Hva pensjonistene kan bidra med». Her var det sprikende synspunkter. 
Jan tok som utgangspunkt forholdet studenter – pensjonister, hva de bidrar med i kontingent, og hva 
som blir tilbakeført av kontigenten til pensjonistene. 

- 80% regelen ble tatt opp for å avklare i forhold til avdelingene -  hva vi har krav på. NITOs president 
mente regelen er avskaffet, men kunne ikke dokumentere det. NITO sentralt kommer tilbake på dette. 

Henviser forøvrig til referat fra konferansen. 

 
Årets medlemsmøter og arrangementer: 

Dato  Arrangement  Antall deltagere   

03.02 Årsmøte: Avholdt i NITO-huset. Gjennomført etter vedtektenes  14 
 agenda. Etter årsmøtet kaffe og kaker 
 
17.02 Tema: Okkupasjonen v/Bjørn Bremdal som viste film og fortalte  30  
 fra okkupasjonen 
 
16.03 Tema: Kommunesammenslåing. Morten Næss som tok for seg  31 
  kommunesammenslåingen i Telemark og dens konsekvenser 
 

20.04 Tema: Herøya Oldermannslag som underholdt med sang og musikk  45 
   
25.05 Busstur med 2 overnattinger til København. Guidet omvisning i København 35                   

 



15.06 Sommeravslutning. Besøk på Hvalfangermuseet i Sandefjord. Guidet  33                   
 omvisning på museet 
 
21.09 Tema: Elkem Solar nyetablering på Herøya ved verksdirektør Ausland som  34         
 fortalte om ELKEM generelt, og nyetableringen på Herøya spesielt.  

19.10  Tema: Reisebrev fra St. Petersburg. Egil Helland viste bilder og fortalte  42 
   
16.11 Høsttur med buss og Color Line til Strømstad. Retur via Svinesund, 

Moss – Horten. Innlagt lunsj og middag.   53              
                                                                                         
11.12 Julemøte på Villa Fløyen, Skien. Julelunsj og lett underholdning. 
 Vår tradisjonelle førjuls sammenkomst   62  
 
  
Kommentar til årets arrangementer: 

I 2016 har det deltatt 379 personer på våre arrangementer. Det er 19 færre enn foregående år. 

Vi har invitert samtlige pensjonistmedlemmer i Telemark med ledsagere til alle våre arrangementer. Til 
årsmøtet er bare medlemmer invitert. 

   

Porsgrunn 4.1.2017 

Styret I NITO-pensjonistene Telemark. 

Bjørn Tullerud, sekretær 


