Årsberetning 2019 – Pensjonistgruppen NITO Vestfold
Pensjonistutvalget (PU) har i 2019 bestått av:
Finn Jensen
Leder
Tor Bergersen
Nestleder
Øystein Rostad
Økonomi
Arne Dybwad
Medlem

Nøtterøy
Tønsberg
Tønsberg
Tønsberg

Medlemmene i Pensjonistutvalget er oppnevnt av avdelingsstyret i NITO Vestfold
Det er ønskelig med et medlem til i utvalget og da et kvinnelig medlem.
Generelt
Pr. 01.01.2019 hadde NITO Vestfold 768 pensjonistmedlemmer, en økning på 42
medlemmer, 3,4% . Totalt er det 3516 NITO medlemmer i Vestfold.
Året 2019 har vært et aktivt år med turer og foredrag. Oppslutningen fra medlemmene har
vært noe stabilt i forhold til i fjor. PU leder har vært i kontakt med avdelingskontoret og fått
den hjelp og støtte vi har trengt gjennom året. Ved kontorleders fravær, har vi fått god hjelp
fra regionleder og konsulent fra hovedkontoret Vi har hatt møte med avdelingsleder og
avdelingsstyret om budsjett og kontaktperson i avdelingsstyret. Avdelingsleder har deltatt på
den årlige pensjonistkonferansen, hvor saker som bedre kontakt med avdelingsstyret, som
for eksempel observatørstatus i avdelingsstyret ble diskutert.
Møter og arrangement
PU har hatt 3 utvalgsmøter og ett møte med avdelingsstyret . Utvalget har behandlet 13
saker,de fleste med tilknytning til våre aktiviteter. Flere saker behandlet pr. E-post med
tilknytning til NPU Det har vært 6 arrangement for medlemmer med ledsagere. Vi har også
hatt møter med UNI buss for planlegging av aktiviteter.
26. februar – Medlemsmøte på Furulund Kro
Tidligere fagforeningsleder Yngve Haagensen fortalte om sin tid som fagforeningsleder og
mange episoder i hans karriere. Trygg forsikring ved Kristoffer Meyer og Oddvar Haugen
orienterte om den nye «NITO avtalen»
Deretter var det orientering om årets aktiviteter og økonomi. Det ble servert kaffe/Te samt
karbonader og kake. Det var 41 medlemmer og 17 ledsagere på møtet.
7.mars – Torskeaften på hotell Wasilioff i Stavern.
Tradisjonen tro tok vi opp torskeaften på hotell Waslilioff i Stavern. Torskeaften ble ikke helt
som forventet. Lokalene var kalde, og tidspunkt for middagen var misforstått og vi måtte
vente på maten. Hotellet beklaget dette. Det var 20 medlemmer og 16 ledsagere med på
arrangementet.
7. mai – Vårtur til Gamlebyen og Strømstad
Vi reiste med Bastøferja til Østfold og kjørte gamle veien til Fredrikstad, og Mormors kafe
for rundstykker og kaffe. Deretter fikk vi en omvisning i gamlebyen av gatejenta Marta som
viste seg å være meget kunnskapsrik om byen Fredrikstad . Hun krydret fortellingene med

mye humor. Vi kjørte deretter til Nordbysenteret for svenskehandel. Vi tok Fjordline tilbake
til Sandefjord med middag om bord. Det var 30 medlemmer og 14 ledsagere med på turen

6. – 9. august – Sommertur til Røros og Femundstraktene
Vi plukket opp medlemmer fra Larvik og oppover i fylket og havnet på Olavsgård hotell for
rundstykker og kaffe. Vi kjørte deretter til Løitens brenneri for en forestilling om sprit og
akevitt. Vi skulle spise lunsj på Løiten ,men der var det stengt grunnet sykdom så vi reiste til
Mittgard hotell for lunsj. På ettermiddagen kom vi fram til Savallen hotell for 2
overnattinger. Etter frokost reiste vi til Røros for omvisning i byen og kirken. Ettermiddagen
for oss selv.
Dagen etter dro til Tolga og Femundsmarka med et fantastisk landskap. Vi dro så til Trysil for
lunsj. Etter dro vi til Elgstua for overnatting, og dagen etter til Kongsvinger for en omvisning
på festningen. På hjemveien dro vi innom Olavsgård hotell for middag, før vi satte kursen
hjem.
Det var 28 medlemmer og 21 ledsagere med på turen.

08. oktober – Ekskursjon til Marinemuseet
Vi er tidligere spurt av avdelingsstyret å få til en aktivitet for alle i NITO Vestfold. Vi forslo en
omvisning på Marinemuseet i Horten. Vi møttes på Breda kafe for karbonadesmørbrød og
kaffe før vi vandret over til marinemuseet. Der fikk vi en fantastisk omvisning av to veteraner
som var meget kunnskapsrike. Det var noe helt annet enn å gå alene i museet. Det var flest
pensjonister med på opplegget. Det var 29 medlemmer og 12 ledsagere med på
omvisningen.
5. desember – Juleavslutning på hotell Atlantic i Sandefjord
Vi var også i år på juleavslutning på Atlantic i Sandefjord. Vi fikk noen bobler i glasset før
Leder ønsket velkommen o kom med noen praktiske opplysninger før vi inntok festsalen for
underholdning med Herøya Oldermannslag. Deretter ble et stort julebuffebord stilt til vår
disposisjon. Etter maten gikk praten gikk livlig i salongen hvor det ble servert kaffe og kaker.
Det var32 medlemmer og 17 ledsagere med på festen
Økonomi
Vi hadde en budsjettramme på 120.000,- Total kostnad aktiviteter kr. 264.910,Inndekning egenandeler kr. 149.060,Finn Jensen
Leder pensjonistutvalget NITO Vestfold

