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Protokoll årsmøte i Pensjonistforbundet Telemark 

På teams 16. juni 2021 

 
67.årsmøte i Pensjonistforbundet Telemark 

  

Innledning 

 

Møte startet kl 10.00 v/ avtroppende fylkesleder Eva Lise Rosenvold som ønsket alle velkommen og 

ga en spesiell velkommen til dagens gjest fra Pensjonistforbundet, Ragnhild Hagen 

sentralstyremedlem og 2. nestleder i Pensjonistforbundet. 

 

Eva Lise tok for seg driften av Pensjonistforbundet Telemark gjennom sin tid som leder fram til 

dagens mange oppgaver fra arbeidet med gjennomføring av det digitale samfunnet, vervekampanjen, 

Folkehelsearbeidet m.m. Hun rettet en takk til mange aktive medlemmer, Folkehelseutvalget, 

verveutvalget og spesielt til vår fylkessekretær. 

Hun avsluttet sitt innlegg med et minutt stillhet for medlemmer som var gått bort i denne 

årsmøteperioden. 

 

Dagens gjest Ragnhild Hagen takket i sitt innlegg for at hun ble invitert til å delta på 

Pensjonistforbundet Telemark sitt årsmøte. Hun tok for seg de mange fokusområder 

Pensjonistforbundet var engasjert i, og spesielt den digitale situasjonen landet er presset inn i som 

følge av coronapandemien.  Restriksjoner på fysiske møter er en stor utfordring i det daglige arbeid, 

men store midler er satt inn for å sikre tilgjengelighet og medbestemmelse. Videre orienterte hun 

grundig om det som etter flere års hardt arbeid er en stor seier for Pensjonistforbundet, 

forhandlingsrett og økt alderspensjon, spesielt for minstepensjonistene. 

Selv om det har vært store begrensninger på møte og reisevirksomhet og det meste under pandemien 

har foregått digitalt, har det vært en stor aktivitet i Pensjonistforbundet med store mengder 

informasjon som har gått ut. Til avslutning ønsket hun Telemark Pensjonistforbund lykke til med 

årsmøtet og tida framover. 

 

Eva Lise takket Ragnhild Hagen for sitt innlegg og åpnet for eventuelle spørsmål til hennes innlegg, 

men ingen melde seg. 

 

Fylkessekretæren gjennomførte opprop, det var 33 stemmeberettigede delegater. I tillegg var det 6 

andre: valgkomitemedlemmer /sekundant/varamedlemmer til styret tilstedes. 

 

 
  

 

 Sak 1 : Godkjenning av innkalling 
  Vedtak: Enstemmig godkjent 
 

Sak 2:  Godkjenning av saksliste 
  Vedtak: Enstemmig godkjent 
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Sak 3:  Godkjenning av forretningsorden 
  Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

 

Sak 4:  Konstituering 
  Valg av møteleder 
  Styret fremma forslag på Finn Egil Aure og Unni B. Eldrup 

  Vedtak: 
Finn Egil Aure enstemmig valgt 

  Unni B. Eldrup enstemmig valgt 
   

Valg av sekretær 
Styret fremmet forslag på Ingrid Risland og Tor Strømme. 

Vedtak: 
Tor Strømme enstemmig valgt 

Ingrid Risland enstemmig valgt 
   
   

  Valg av to personer til å underskrive protokoll 

Styret fremmet forslag på Ragnhild Løver og Birger Hovden. 

Vedtak: 
Ragnhild Løver enstemmig valgt 

Birger Hovden enstemmig valgt 
   

 

  Valg av tellekorps 
  Styret fremmet forslag på Finn Egil Aure og Unni B. Eldrup. 

  Vedtak: 
Finn Egil Aure enstemmig valgt 

  Unni B. Eldrup enstemmig valgt 

 

 

Pause fra kl 1.00 til 11.30 

Møte satt igjen 11.30 

 

 

Sak 5:  Årsmelding 2019 
Møteleder foreslo å gjennomgå 2-3 sider om gangen i årsmeldinga, og om ingen bad 

om ordet/ foreslo endring, var det disse sidene å forstå som vedtatt.  I denne 

årsmeldinga følger årsmelding for Folkehelseutvalget og Verveutvalget som bilag. Det 

stemmes til sist over samlet årsmelding. Etter gjennomgåing av årsmelding for 2019, 

bad Lise Wiik om ordet og roste Folkehelseutvalget for det store arbeidet som er gjort. 
   

Vedtak: Årsmelding 2019 enstemmig godkjent 

 

 

Sak 6:  Regnskap 2019 og revisjonsberetning 
Eva Lise gjekk gjennom tallmaterialet for regnskapsåret 2019 og revisjonsberetninga. 
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Det ble reist spørsmål bl.a. til kontingenten for direkte medlemmer, som var uklar i 

tekst. Sekretæren svarte på dette at en for neste år vil få teksten mer klargjørende. 
 

Vedtak: Regnskap 2019 godkjent enstemmig med et regnskapsmessig overskudd på 

62.913,68 
 

 

Sak 7:  Årsmelding 2020 
  Møteleder foreslo samme opplegget som i sak 5. 

Lise Wiik roste arbeidet med å få Partnerskapsavtalen på plass som et stort og viktig 

arbeid. 

Vedtak: Årsmelding 2020 enstemmig godkjent 

 

 

 

Sak 8:  Regnskap 2020 og revisjonsberetning 

Eva Lise gikk gjennom tallmaterialet for regnskapsåret 2020 med 

revisjonsberetningen. 

Her var det flere spørsmål og merknader bl.a. posten reiseutgifter der en undret seg 

over at reiseutgiftene var nesten like store under pandemien som i et vanlig driftsår. 

Til dette ble det opplyst at aktiviteten i første halvdel av 2020 var nærmest normal og 

at en hadde hatt reisevirksomhet til styremøter og konferanser fram til nedlukkingen 

senhøstes i tillegg reiseutgifter for medlemmer av aksjonskomitéen for Dyrsku’n og 

valgkomitéen . Spørsmål også til en konto for Tørdal Pensjonistlag. Sekretæren svarte 

på dette og at posten Tørdal Pensjonistlag på kr 13 fra 2019 – blir fjernet fra 2021og 

vil ikke komme med på neste års regnskap. 

 

Vedtak: Regnskap 2020 godkjennes med et regnskapsmessig overskudd på 
128. 621,58 

 

 

Sak 9:  Innkomne forslag – resolusjon 
Styret la fram forslaget: Pensjonistforbundet Telemark krever gratis 

 trygghetsalarm til eldre med behov. 

  

Vedtak: Framlagte resolusjon enstemmig vedtatt. Resolusjonen sendes eldrerådene i 

Telemark, media og Landsstyret. 

 

 

 

Sak 10: Budsjett 2021 
  Eva Lise gjekk gjennom tallmaterialet. 

Det var reist en del spørsmål og merknader til budsjettet for 2021, bl.a. til posten 

 3740  tilskudd til Dyrskun, valgkamp og jubileum. Det blir ikke Dyrsku  i 2021, men 

innkjøpt profilerings- og standmateriell + kostnader dyrskuekomiteen har hatt,må 

betales. 

   Etter ordskiftet ble det enighet om at denne posten skulle stå som framlegget 
  Vedtak: Det framlagte budsjett for 2021 enstemmig vedtatt 

 

Pause 30 minutter. 
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Møte satt igjen 13.00 

 

 

 

Sak 11: Valg 
 

Valgkomiteens leder Finn Helge Gisholt orienterte om valgkomiteens arbeid med 

prioritering av kandidater der geografisk dekning, kjønnsfordeling, kontinuitet, 

nyrekruttering og sist, men ikke minst, få folk med kunnskap og engasjement. 

Valgkomiteens leder orienterte så om at John Arne Rinde hadde trukket seg og 

oppfordret delegatene til å fremme forslag til nytt styremedlem. 

 

Møteleiaren tok så opp valgkomiteens forslag: 

Til Ledervervet kom det ikke motkandidater fra valgkomiteen. 

 

Til nestleder var det tre forslag: 

Valgkomiteens forslag, Ingjerd B.Martinsen, Skotfoss og Tahar Haddad, Tokke   

Det ble enighet om å benytte avstemming på nettet samt bruk av SMS. Dette skapte 

mange problemer, fire hadde reist fra møtet uten å melde fra og noen benyttet seg av 

samme PC.  I tillegg hadde noen brukt både Forms og chatmuligheten. Resultatet fra 

første omgang viste at valgkomiteens forslag og forslaget på Tahar Haddad var svært 

nær hverandre, mens forslaget på Ingjerd B. Martinsen hadde 5 stemmer, det ble så 

besluttet omvalg på de to med mest stemmer. Det ble også besluttet å bruke kun sms 

stemmer. 

Avstemming ble gjennomført med 29 stemmeberettigede og kontrollert flere ganger. 

Kjell Solheim fikk 15 stemmer og Tahar Haddad fikk 13 stemmer. En stemme var 

blank. 

 

Til valg av styremedlemmer ble Asbjørn Gardsjord foreslått som styremedlem i stedet 

for John Arne Rinde.  Birger Hovden og Gerd Andersen ble foreslått som 

varamedlem.  Valget ble gjennomført med håndsopprekking for de som ønsket å 

stemme mot foreslått kandidat, de som stemte for forholdt seg i ro. 

 

 

 

  Vedtak: 

 

  Leder:       Lise Wiik, Notodden     2 år 
  Nestleder: Kjell Solheim, Skien    1 år 
 

   Styremedlemmer:  

Eva Lise Rosenvold, Skien   enstemmig 1år 

   Tahar Haddad, Tokke  «  « 1 år 

   Inger Brit Meland, Tinn «  « 2 år 

    Asbjørn Gardsjord, Vinje «  « 1 år   

   Ingrid Risland, Bamble «  « 2 år 

 

Vara styremedl 

   Tove Sommer, Skien  «  « 1 år 

      Birger Hovden, Tinn  19 stemmer « 1 år 



5 
 

 

 
  

 

  Revisorer: 

 Sturle Oterhals, Sandøya  Enstemmig  « 2 år 

 Tore Marthinsen, Langesund   «  « 1 år 

 

Vara revisorer: 

 Aagot Thorsen, Heistad   «  « 1 år  

 Ragnhild Løver, Siljan   «  « 1 år 

 

Valgkomite 

 Gunvor Strømme, Vinje   Enstemmig  « 1 år 

 Hans Kristian Langeland, Tinn  «  « 1 år 

 Johnny Jensen, Skotfoss   «  « 2 år 

 

 Vara valgkomité: 

 Gerd Andersen, Skotfoss PL      1 år 

 Olav Ajer Lunde PL       1 år 

 Thor Ødegaarden, Kilebygda og Vold PF    1 år 

 

 
              

Før møteleder avsluttet ga han ordet til sekretær i Folkehelseutvalget som leste opp følgende hilsen 

fra John Arne Rinde: 

I.                     En takk til Unni! 
Folkehelseutavalget setter stor pris på det du har gjort for utvalget. 
Det er ikke vanskelig og be deg om bistand. Enten som sekretær, skaffe lokaler til 

samlinger eller delta med arbeidsoppgaver. 
Selv om dette går utover dine stillingstimer yter du mer enn forventet. 

Takk for alt du har bidratt med! 
  
  
II.                   En takk til Eva Lise! 

Du er en pådriver for at Telemark skal ha og være det beste helseutvalg i 

Pensjonistforbundet. Stiller på våre møter, kommer med kritiske spørsmål og pusher oss 

frem. 
Skaffer midler til samlinger for folkehelsekontakter og medlemmer av eldrerådene og 

deltar aktivt på samlingene. 
Partnerskapsavtalen hadde ikke blitt noe uten din og Ingerids store innsats. 
Takk for alt det du har gjort og bidratt med for utvalget! 

 

John Arne Rinde hadde også sendt blomsterhilsen til de to. 

 

Møteleder takket for seg og avsluttet oppdraget. 

 

Eva Lise Rosenvold, tok ordet og takka møteleder Finn Egil Aure for oppgaven med mange 

utfordringer og overrakte en blomsterbukett. 
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Hun takket alle for sin tid som leder av Pensjonistforbundet Telemark i 5 år, en tid med mange og 

store viktige saker og problemer spesielt med pandemien og utfordringen med å fysisk møte folk. 

Hun takket videre sekretæren Unni B. Eldrup for hennes innsats som ofte ligger langt utenfor hennes 

arbeidsoppgaver og tid.  Hun takket i tillegg medlemmer, lokallagene og styremedlemmer samt en 

takk til Folkehelseutvalgets leder. 

Hun avsluttet med å ønske den nye lederen og alle tillitsvalgte lykke til med arbeidet framover, og 

tilbød seg å stå til disposisjon om hun kunne bidra med noe. 

Den nye lederen, Lise Wiik takket for tilliten og så fram til et tett og godt samarbeid og at hun ønsker 

å besøke alle pensjonistlag i Telemark.. 

 

 

Sekretærer 

 

Tor Strømme        Ingrid Risland   
 

 

 

 

Skien, 29.juni 2021 
 

 

 

Birger Hovden      Ragnhild Løver 


