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NITO Pensjonistene Telemark – Årsberetning 2017 
 
27.ordinære årsmøte  
 
Styret har i 2017 bestått av: 
Leder  Arne Klavenes 
Nestleder Freddy H. Nilsen 
Sekretær Oddvar Engen 
Kasserer Jan S. Larsen 
1.styremedl. Helge Thorstensen 
2.styremedl. Steinar Syverud 
1.varam. Jan Jenssen 
2.varam. Bjørn Tullerud 
Jan Jenssen trakk seg fra styret av helsemessige årsaker medio juli 2017 
Valgkomite: Leder Ola Aas  
 Medl.  Bjørn Seland 
 
Styre- og arbeidsmøter: 
Det er i løpet av året avholdt ett årsmøte og 7 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. 
Forøvrig foregår det meste av styrearbeidet på styremedlemmenes fritid med  telefon-
konferanser, forberedelser til møter  etc.  
 
Antall medlemmer: 
Antall pensjonistmedlemmer pr. 31.12.2016 var 555, antall medlemmer pr. 31.12.2017 var 
561, av disse er 88 over 80 år. 
 
Kontingenten: Årskontingenten for 2017  har vært Kr 454.- En økning på kr 11.- 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 NPU (NITO Pensjonist Utvalg) og 
arrangere medlemsmøter og turer med aktuelle temaer. Det har vært avholdt 8 
medlemsmøter og turarrangementer for våre medlemmer med ledsagere. Av disse har det 
vært fem medlemsmøter med foredrag/underholdning, to bussturer og en sommeravslutning 
med fjordtur. Året ble rundet av med vår tradisjonelle julemiddag på Villa Fløyen.  
 
Øvrige styreaktiviteter 

- Jan S. Larsen er vår kontakt til NPU. 
- Gullmiddagen ble arrangert av avdelingen 14.06.2017 på Becks Brasserie i Porsgrunn. 
- Felles retningslinjer i NITO gjeldende fra 1. mars 2017 er blitt diskutert på styremøter. 

Retningslinjene medfører enkelte begrensninger i pensjonistgruppens drift. 
 

Pensjonistkonferansen 
Årets pensjonist konferanse ble avholdt ombord på DFDS Seaways ferge til København 5.-7. 
september. Jan S. Larsen var vår representant på konferansen. 

Jan hadde innlegg på konferansen hvor han bl.a. var kritisk til om pensjonistene kan bidra 
vesentlig faglig, f.eks. i møte mede studenter, han etterlyste større synlighet på nito.no og 
mer kommunikasjon med NPU og han tok opp problemene med påmeldingsrutiner til våre 
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arrangementer. Han ga også uttrykk for at pensjonistene er lite synlige og at de får for lite 
tilbake av pensjonistkontingenten som overføres til avdelingen. 
Forøvrig henvises til referat fra konferansen. 

 
Årets medlemsmøter og arrangementer 
 
Dato  Arrangement                           Antall deltagere   
01.02 Årsmøte      10 
 Avholdt i NITO-huset 
 Ble gjennomført etter vedtektenes oppsatte agenda 
 Etter årsmøtet enkel bevertning  
 
01.03 Tema: Nordsjødykkerne                                 36 
 Anton Smith fortalte om sin oppvekst og utdanning  og viste film     
 fra sitt liv som dykker i oljebransjen                                                                                                  
 
22.03 Tema: Telemarkskanalen, en ingeniørbragd        51    
  Gunleik Kjestveit holdt foredrag og viste bilder fra 
     Telemarkskanalens tilblivelse og historie 
 
26.04 Kveldsmøte med munter musikk       48 
 Messingkvintett fra Langangen spilte kjente og mer  
  ukjente stykker 
 
23.05 Busstur til Oscarsborg Festning       52             
 Flott tur i flott vær med guidet omvisning på festningen 

07.06 Sommeravslutning       35 
 Fjordtur rundt i skjærgården med M/S Dikkon. Trivelig tur på tross  
 av regnværet. Reker med tilbehør og fin orientering av skipperen 
 under veis 
 
20.09    Tema: Flytting av magnesiumfabrikk til Kina       42 

Terje Hermansen fortalte interessant og levende om en krevende                                          
flytteprosess 

 
18.10   Tema: Arv og skifte                                                                       44  
            Helge B. Husaas fra advokatfirmaet Asthor AS holdt foredrag om 
            disse aktuelle temaene og besvarte spørsmål fra salen 
               

15.11  Høsttur med buss        47                                   
  Til Sverige via Horten-Moss, shopping på Nordbyen, retur med 
 Fjordline fra Strømstad til Sandefjord. Julebuffet om bord.               
                                
13.12    Julemøte på Villa Fløyen      68 
 Vår tradisjonelle førjuls- sammenkomst                                     
  
Kommentar til årets arrangementer 
I år har det deltatt 433 personer på våre arrangementer. Det er 54 flere enn foregående år. 
Vi har invitert samtlige pensjonistmedlemmer i Telemark med ledsagere til alle våre 
arrangementer.  Til årsmøtet er bare medlemmer invitert. 
 
Porsgrunn 03.01.2018   
For styret i NITO Pensjonistene Telemark   
Oddvar Engen, sekretær  


