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Postpensjonistene i Oslo – Årsberetning for 2011 
 

Tillitsvalgte valgt  på årsmøtet  7.3.2011 
 

Leder:   Ingvar Kjøren   For 1 år   Ny 

Nestleder:  Ingveig Grue Hansen  «   «  

Sekretær:  Else Tusvik Gåsemyr  «   Gjenvalg 

Kasserer:  Ruth Tomter   «   « 

Styremedlem:  Karl-Helmer Pettersen «    « 

Styremedlem:  Odd W. Johannessen  «   Ny 

Styremedlem:  Aino Thorp   «   Ny 

Varamedlem:  Karin Jahn   «   Gjenvalg 

Varamedlem:  Berit Holm Olsen  «   Ny 

Revisor:  Hans Hide   «   Gjenvalg 

Vararevisor:  Klara Saure   «   Gjenvalg 

 

Nye komiteer: 
Turkomite: Ny turkomite ble oppnevnt på styremøtet 15.3.2011 med følgende sammensetning: 

Odd W. Johannessen (leder), Karl-Helmer Pettersen  og Margot Johannessen. 

Valgkomite: Ny valgkomite ble oppnevnt på styremøtet 2.5.2011 med følgende sammensetning: 

Karl-Helmer Pettersen (leder), Stian Møller og Else Torsnes. 

 

Møtevirksomhet 2011: 
I 2011 er det avholdt 9 ordinære medlemsmøter (årsmøtet innbefattet). Møtene er avholdt i 

Kantina/Auditoriet i Posthuset (tidl. Postgirobygget).  Det har vært avholdt 8 styremøter i 

møterom 1 ved Kantina, Posthuset. Til møtene var også varamedlemmene innkalt. 

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

 

Medlemsmøtene: 
Januar:  

Dato: 3. januar.  Oppmøte: 71 medlemmer. 

På årets første medlemsmøte hadde vi besøk av Kjell Reidar Hovelsrud som kåserte og viste 

film fra Svalbard. Dessuten var det musikalsk underholdning ved Svein Kristiansen. 

 

Februar: 

Dato: 7. februar.  Oppmøte: 72 medlemmer. 

Underholdningen var  ved Bente Brønnmo som spilte  gitar og sang både norske og 

utenlandske sanger. 

 

Mars: 

Dato: 7.mars.  Oppmøte: 69 medlemmer. 

Dette var et kombinert årsmøte og medlemsmøte.  Karl- Helmer Pettersen ble valgt som 
møteleder og Else T. Gåsemyr  som sekretær. På medlemsmøtet hadde vi besøk av Pål 

Christian Møller fra «TravelMaker» som informerte om deres turtilbud. 

 

April: 

Dato: 4. april.  Oppmøte: 91 medlemmer. 

Underholdningen på dette møtet var ved Tore Sveen fra «ActiveTravel» som orienterte om 

deres tilbud. Dessuten var det sang og musikk ved Milan  Rusnak som også underholdt med 

historier fra Slovakia. 
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Mai: 

Dato: 2. mai.  Oppmøte: 73 medlemmer. 

Den nye lederen, Ingvar Kjøren, ledet møtet. Kveldens kåsør var Arild Øynes, leder Postens 

Pensjonistforbund, som orienterte om aktuelle saker som forbundet arbeider med.  

 

September: 

Dato: 5. september.  Oppmøte: 63 medlemmer. 

Underholdningen var ved Barbro Halvorsen som informerte om virksomheten i Seniornett.  

Dessuten var det musikk ved Svein Kristiansen.  

 

Oktober: 

Dato: 3. oktober.  Oppmøte: 71 medlemmer. 

Underholdningen var ved Arne Mørch som steppet inn på kort varsel pga sykdomsforfall.  

Han spilte og sang fra sin samling av «Minnenes Melodier».   

 

November: 

Dato: 7. november.  Oppmøte: 76 medlemmer. 

På dette møtet hadde vi besøk av advokat Kjell Morten Méd som kåserte om arverett og  

testament etc.  

 

Desember: 

Dato: 5. desember.  Oppmøte:  107 medlemmer. 

Underholdningen på julemøtet var ved gruppen «Geitrams» som spilte og sang. Det var 

dessuten utdeling av «Den Gyldne Spaserstokk».  

 

Øvrig virksomhet: 
 

Postpensjonister - Begravelse/bisettelse - Nye regler bestilling krans 

Det ble inngått avtale mellom Posten Norge og Postens Pensjonistforbund  fra 1. april 2011 

om at PPF skal  overta ansvaret for å bestille krans ifm postpensjonisters 

begravelse/bisettelse.  Avtalen gjelder alle postpensjonister uavhengig om de har vært 

medlemmer av PPF eller ikke. 

 

Arbeidsplan for 2009-2012 Postpensjonistene i Oslo 

Arbeidsplanen  har vært til jevnlig behandling på  styremøtene, og den behandles som egen 

sak på årsmøtet. Planen skal nå oppdateres for neste landsmøteperiode 2012 - 2015. 

 

Turer arrangert i 2011 

I 2011 har det vært arrangert følgende turer: 

9. mai   «Ut i det blå» til Ørje og Arvika         - 35 delt. 

20. juli   Sommertur til Strømstad og Skjærhalden - 32 « 

22.- 26. august Høsttur til Spidsbergseter   - 30 « 

20.- 22. november Tur til København    - 11 « 

7.-9. desember Tur til Kiel     - 26 « 

13. desember  Juletur til Løiten Brenneri og Sand i Odal - 33 « 

31.12.11 – 16.1.12 14 dagers tur til Albir Playa, Albir, Spania   - 11 « 

Siden det er vesentlig bedre oppslutning om dagsturer enn lengre turer, vurderes sterkere 

satsing på korte turer. 
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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. Vi har ikke samlet antall fordi medlemmene melder seg på direkte til 

Seniornett. Men på de kursene som ble arrangert kun for våre medlemmer i desember deltok i 

alt 30 personer. Tilbudet fortsetter i 2012. 

 

Medlem styret Postens Pensjonistforbund 

Ingveig Grue Hansen har vært nestleder i Postens Pensjonistforbund. 

 

Deltakelse lederkonferanse PPF våren 2011 

Ingvar Kjøren deltok på denne konferansen som ble arrangert i Sandefjord 9.- 10. mai. 

 

Samarbeid med Pensjonistforbundet 

Postpensjonistene i Oslo er direkte innmeldt i Pensjonistforbundet, Osloavdelingen. Vi har 

følgende representanter i Representantskapet her: Karl-Helmer Pettersen, Else Tusvik 

Gåsemyr og Aino Thorp, med Ingveig Grue Hansen som vararepresentant. 

 

Den gyldne spaserstokk 

Det ble for 2011 utdelt 1 spaserstokk (for 2010), 5 gullmerker og 7 sølvmerker. 

 

Sluttord 
Medlemslista og medlemsutviklingen:  

Vi har gjennom året lagt ned en god del arbeid i å oppdatere og ajourføre medlemslista slik at 

den nå viser korrekt antall betalende medlemmer. Avdelingen hadde ved årets utgang 1097 

betalende medlemmer. I løpet av våren ble det gjennomført en vervekampanje blant pensjonister som 

ikke var medlem. Dette resulterte i ca. 30 nye medlemmer. Til møtene kom det fra 63 til 107 

medlemmer.  Dette tallet er noe høyere enn i 2010.  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 

 

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

 

 

 

VI MINNES VÅRE MEDLEMMER SOM HAR GÅTT BORT I 2011  


