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Postpensjonistene i Oslo – Årsberetning for 2013 
 

Tillitsvalgte valgt  på årsmøtet  4.3.2013 
 

Leder:   Ingvar Kjøren   For 1 år   Gjenvalg 

Nestleder:  Berit Holm Olsen  For 2 år   Gjenvalg  

Sekretær:  Else Tusvik Gåsemyr  For 2 år   Gjenvalg 

Kasserer:  Aino Thorp   For 1 år   Ny  

Styremedlem:  Karl-Helmer Pettersen  For 1 år   Gjenvalg 

Styremedlem:  Odd W. Johannessen  For 1 år   Gjenvalg  

Styremedlem:  Magne Furesund  For 2 år   Gjenvalg 

Varamedlem:  Karin Jahn   For 1 år   Gjenvalg 

Revisor:  Hans Hide   For 1 år   Gjenvalg 

Vararevisor:  Klara Saure   For 1 år   Gjenvalg 

 

Komiteer: 
Turkomite: Ny turkomite ble valgt med gjenvalg av: Odd W. Johannessen (leder), Karl-Helmer 

Pettersen  og Margot Johannessen, og med ny medlem: Per-Arne Olsen. Alle for 1 år. 

Valgkomite: Ny valgkomite ble valgt med gjenvalg av: Karl-Helmer Pettersen (leder), Stian Møller 

og Else Torsnes. Alle for 1 år. 

 

Møtevirksomhet 2013: 
I 2013 er det avholdt 9 ordinære medlemsmøter (årsmøtet innbefattet). Møtene er avholdt i 

Kantina/Auditoriet i Posthuset (tidl. Postgirobygget).  Det har vært avholdt 9 styremøter i møterom  

ved Kantina, Posthuset. Til møtene var også varamedlem innkalt. 

Møtekomite: Komiteen har bestått av styrets medlemmer samt en del frivillige. 

 

Medlemsmøtene: 
Januar:  
Dato: 7. januar.  Oppmøte: 56 medlemmer. 

På årets første medlemsmøte hadde vi besøk av Helse-, sosial- og eldreombud i Oslo, Anne-Lise 

Kristensen som kåserte om «De eldres rettigheter». Dessuten underholdning ved gruppen «Combos».   

Februar: 
Dato: 4. februar.  Oppmøte: 70 medlemmer. 

Underholdningen var ved Bjørn Hansen (tidl. NRK) som kåserte om USA før og etter valget. Dessuten 

sang og spill ved Akershus Messingensemble. 

Mars: 
Dato: 4. mars.  Oppmøte: 56 medlemmer. 

Dette var et kombinert årsmøte og medlemsmøte.  Ingvar Kjøren  ble valgt som møteleder og Else T. 

Gåsemyr  som sekretær. På medlemsmøtet hadde vi besøk av Leif Andreas Gjerland,  som kåserte om  

«Navn i Oslo- hvorfor heter det det det heter?» 

April: 
Dato: 8. april.  Oppmøte: 71 medlemmer. 

Underholdningen på dette møtet var ved «Østensjøkabareten – 10 muntre eldre som tar alderdommen 

på kornet». De underholdt med sang, musikk og muntre historier. 

Mai: 
Dato: 6. mai.  Oppmøte: 94 medlemmer. 

Underholdningen var ved HR-Direktør i Posten, Randi Løvland, som kåserte om utviklingen i Posten 

fra postdistributør til nordisk post- og logistikkonsern. 
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September: 
Dato: 2. september.  Oppmøte: 73 medlemmer. 

Underholdningen var kåseri ved Henriette Alestrøm fra «Enklere Liv» samt musikk ved tidligere 

postmann, Peder Ytterli.   

Oktober: 
Dato: 7. oktober.  Oppmøte: 60 medlemmer. 

Underholdningen var ved Hilmar Bussi Karlsen som spilte og sang og fortalte historier fra taterlivet.   

November: 
Dato: 4. november.  Oppmøte: 76 medlemmer. 

På dette møtet hadde vi besøk av advokat Kjell Morten Méd som kåserte om arv og skifte.   

Desember: 
Dato: 2. desember.  Oppmøte: 117 medlemmer. 

På dette møtet hadde vi besøk av duoen «Gladlåten», Aud og Torhild, som underholdt med sang og 

musikk.   

 

Øvrig virksomhet: 
 

Postpensjonistene i Oslo - Styrets arbeid i 2013 
Styret har hatt 9 styremøter i 2013.  Faste saker på styremøtene er: Mottatte referater og skriv, opplegg 

for de 2 nærmeste medlemsmøtene og rapport fra turkomiteen.  Styret har i løpet av året dessuten 

behandlet følgende saker:  

Gjennomgang Arbeidsplanen for 2012-2015, oppfølging regnskap og budsjett, oppfølging 

medlemslista,  plan for underholdningen, arbeidet med arkivet, vurdering av utformingen av 

INFONYTT, flytting til nye lokaler på Alfaset, oppnevning medlemmer til Representantskapet i Oslo 

PF,  bevilgning av gave til forskning (Einar Strands forskningsfond  i PF), oversikt oppmerksomhet 

ved dødsfall, salg av høyttaleranlegget, medlemskapet i Pensjonistforbundet Oslo. 

 

Arbeidsplan for 2012-2015  
Styret har gått gjennom Arbeidsplanen for landsmøteperioden 2012 – 2015. Det kan bli vanskelig å nå 

målet under Vervemål på 120 nye medlemmer.  Vi har 2 medl. i eldreråd (Sosiale- og helsemessige 

mål). Minneplatene over falne postfolk i 2. verdenskrig er nå deponert på Postmuseet, Maihaugen 

(Kulturelle mål).  

 

Turer arrangert i 2013 
I 2013 har det vært arrangert følgende turer: 

5.6.    Dagstur til Hamar  25 « 

26.8.    Høsttur til Savalen  26 « 

1. – 15.10.   Tur til Nord-Kypros  11 « 

4. - 6.12.   Juletur til Kiel   31 « 

11.12.    Dagstur til Årjäng  33 « 
30.12.2013 – 13.1.2014  Villajoyosa, Spania  23 delt. 

 

 

Dataopplæring 
Vi har hatt et godt samarbeid med Pensjonistforbundet/Seniornett om PC-opplæring for våre 

medlemmer.  Gjennom året har mange medlemmer deltatt på kurs, både for begynnere og 

viderekomne. Tilbudet fortsetter i 2014. 

 

Postens Pensjonistforbund 
Magne Furesund er nestleder, og Ingvar Kjøren er medlem av landsstyret i Postens Pensjonistforbund. 

Ingvar Kjøren er også nordisk kontaktperson i Nordisk Post Pensjonist Union (NPPU).  
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Pensjonistforbundet 
Magne Furesund er oppnevnt som PPF sin representant i Landsstyret i Pensjonistforbundet. 

Postpensjonistene i Oslo har vært kollektivt tilsluttet Pensjonistforbundet Oslo siden 2008. I 

inneværende periode har følgende vært oppnevnt i Representantskapet: Ingvar Kjøren, Berit Holm 

Olsen og Magne Furesund, med Aino Thorp som vararepresentant. Ingvar Kjøren har vært medlem av 

valgkomiteen. 

Styret har vedtatt å avvikle sitt kollektive medlemskap i Pensjonistforbundet Oslo og er utmeldt fra 

1.1.2014.  

For ordens skyld minner vi om at vår tilhørighet er til stede, gjennom Posten Pensjonistforbunds 

kollektive medlemskap i Pensjonistforbundet. 

 

Den gyldne spaserstokk 
Det ble for 2013 utdelt 10 utmerkelser: 1 spaserstokk og 9 gullmerker. 

 

Sluttord 
 

Medlemslista og medlemsutviklingen:  
Vi har også i dette året lagt ned mye arbeid i å oppdatere og ajourføre medlemslista slik at den skal 

vise korrekt antall betalende medlemmer. Avdelingen hadde ved årets utgang 1010 betalende 

medlemmer, en nedgang fra året før (1040).  Til møtene kom det fra 56 til 117 medlemmer.  Dette 

tallet er omtrent det samme som i 2012.  Men det er ønskelig med både flere medlemmer og at flere 

deltar på møtene.  Styret er opptatt av dette og jobber med å få til aktuell underholdning - med 

blanding av skjemt og alvor på møtene.  Medlemsutviklingen de siste årene har vært slik: 

2008 - 1147 

2009 - 1079 

2010 - 1102 

2011 - 1097 

2012 - 1040 

2013 - 1010 

Når det gjelder avdelingens økonomi, vises til Regnskap og Budsjett. 

 

 

 

VI MINNES VÅRE MEDLEMMER SOM HAR GÅTT BORT I 2013  


