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Postpensjonistene i Oslo - Årsmelding for 2010 
 

Tillitsvalgte valgt på årsmøtet  1.mars 2010: 
 

Leder :             Ingveig Grue Hansen    Valgt for 1 år  Ny 

Nestleder:        Odd W. Johannessen    Valgt for 1 år  Ny                                          

Sekretær:         Else Tusvik Gåsemyr    Valgt for 1 år  Gjenvalg 

Kasserer :        Ruth Tomter     Valgt for 1 år  Gjenvalg                                                                                                   

Styremedlem:  Karl-Helmer Pettersen   Valgt for 1 år  Ny                                                                                           

Varamedlem:   Karin Jahn     Valgt for 1 år  Gjenvalg 

Varamedlem:   Aino Thorp     Valgt for 1 år  Gjenvalg 

 

Revisor :           Hans Hide     Valgt for 1 år  Ny 

Vararevisor:      Klara Saure                                                  Valgt for 1 år  Ny 

 

Nye komiteer 
Ny valgkomite  og ny turkomite ble oppnevnt av styret på styremøte 19.4.2010: 

Valgkomite: 

Karl-Helmer Pettersen (leder), Stian Møller og Elin Syljeset Rytterager. 

Turkomite: 

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

          

Møtevirksomhet i 2010: 
I 2010 er det blitt avholdt 9 ordinære medlemsmøter (årsmøtet innbefattet). Møtene har vært avholdt 

i Personalkantina/Auditoriet i Posthuset (tidl. Postgirobygget), bortsett fra oktobermøtet som ble 

avholdt på Østlandsterminalen, Robsrud.  Det har vært avholdt 9 styremøter. Disse er blitt avholdt i 

møterom i tilknytning til Kantina i Posthuset. Til møtene var også varamedlemmene  innkalt. 

 

Møtekomiteen                                                                                                                                                                                                                                

Komiteen har bestått av styrets medlemmer samt en del frivillige. 

 

Medlemsmøtene: 
 

Januar 

Dato: 4. januar.  Oppmøte 54 medlemmer. 

På årets første medlemsmøte hadde vi besøk av Per-Egil Hegge, tidligere journalist i Aftenposten og 

korrespondent i både Moskva og Washington. Hans tema på møtet var utviklingen i Russland etter 

sovjetunionens fall.  Svein Kristiansen underholdt med trekkspillmusikk. 

Februar  

Dato: 1. februar. Oppmøte 72 medlemmer.                                                    
Underholdningen var ved Svein Kristiansen fra Frogner i Sørum som spilte trekkspill og bidro til fart 

i allsangen. Deretter var det kåseri ved Kristine Stensrud fra firmaet “Enklere liv” som orienterte om 

produktene som dette firmaet selger.   

Mars  

Dato: 1. mars. Oppmøte 63 medlemmer. 

Dette møtet var et kombinert årsmøte med påfølgende medlemsmøte. Karl-Helmer Pettersen ble 

valgt som møteleder og Else Tusvik Gåsemyr som sekretær. På medlemsmøtet hadde vi besøk av 

Tine Eggan fra Kreftforeningen som orienterte om foreningens årlige aksjon “Krafttak mot kreft”. 

Det var tidligere besluttet at inntekter fra loddsalget denne kvelden, kr 5030,-, skal gå til 

Kreftforeningen. Ellers underholdt Svein Kristiansen med  trekkspillmusikk. 
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April  

Dato: 12. april. Oppmøte 75 medlemmer. 

Underholdningen på møtet var ved tidligere avdelingssjef i Oslo-politiet Finn Abrahamsen. Han 

orienterte om kriminalitetsutviklingen i Norge, særlig i Oslo. 

Mai   

Dato: 3. mai. Oppmøte 81 medlemmer. 

Underholdningen var denne gang ved trubadurene Svein og Hans fra Sande i Vestfold som 

underholdt forsamlingen ned sang og trekkspillmusikk og morsomme historier.  

September  

Dato: 6. september. Oppmøte 78 medlemmer. 

På dette møtet hadde vi besøk av Tove Foss fra “Escape Travel”. Hun fortalte om deres tilbud om 

elvecruise på Donau og mellom St. Petersburg og Moskva. Ellers underholdt Svein Kristiansen med 

fin trekkspillmusikk.  

Oktober  

Dato: 4. oktober. Oppmøte 92 medlemmer. 

Dette møtet ble avholdt på Østlandsterminalen på Robsrud. Underholdningen var ved gruppen 

“Geitrams” med sang og musikk.  Dessuten orienterte produksjonssjef Øivind Erikssøn om den 

imponerende postterminalen på Robsrud som er en av de mest moderne i verden. 

November  

Dato: 1. november. Oppmøte 90 medlemmer. 

Denne kvelden fikk vi besøk av Jan Aaboen som har oppdrag som rådgiver i Pensjonistforbundet. 

Han orienterte om den nye pensjonsreformen som trer i kraft 1.1.2011, samt forslag til skattereform 

og nytt statsbudsjett.  Dessuten underholdt Svein Kristiansen med trekkspillmusikk. 

Desember  

Dato: 6. desember. Oppmøte 100 medlemmer. 

Dette julemøtet var lagt opp som et hyggelig julefestmøte. Vi fikk fin musikk og sang ved Peder 

Ytterli. Det var så tid for julemat og hygge i kantina.  

 

Øvrig virksomhet: 
 

Egen hjemmeside 

Postpensjonistene i Oslo har fått sin egen hjemmeside. Vi informerer her om møter og turer og andre 

viktige hendelser. Siden nås via Postkom sin hjemmeside: www.postkom.no. Herfra går man til: 

Kretsene/Postpensjonistene med link til Postpensjonistene i Oslo.    

 

Arbeidsplan for 2009-2012 Postpensjonistene i Oslo 

Arbeidsplanen ble vedtatt på styremøtet 15.9.2009 og fastsetter mål for følgende 4 hovedområder: 

Vervemål, sosiale og helsemessige mål, kulturelle mål og informasjonsmål. Det er informert om 

planen i INFONYTT. Planen blir jevnlig fulgt opp på styremøtene.  

 

Turer arrangert i 2010: 

Turkomiteen har arrangert følgende turer: 

 

Tur til Kolberggård (Eiker)  20. april  40 deltakere 

Tur til Riga (Latvia)   25. mai  20    “ 

Tur med “Skibladner” på Mjøsa  2. juni   49    “ 

Tur til København (juletur)  14. november  31    “ 

Tur til Kiel (juletur)    8. desember  30    “ 

Tur  til Bjørkesalen (Sørum)  17. desember  34    “ 

 

http://www.postkom.no/
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Turkomiteen uttrykker skuffelse over dårlig oppslutning  om noen av turene som er tilbudt. Turene 

til Mora i Dalsland, til Dalsland Hotell (Ed) og høstturen til Grotli måtte således avlyses. 

 

Dataopplæring 

25 av våre medlemmer har gjennomgått datakurs i regi av Pensjonistforbundet. Kursene var både for 

begynnere og viderekomne.  Tilbudet fortsetter i 2011.  

 

Medlem styret Postens Postpensjonistforbund 

Ingveig Grue Hansen er nestleder i Postens Pensjonistforbund. 

 

Deltakelse lederkonferanse Postens Pensjonistforbund våren 2010 

Følgende styremedlemmer deltok på lederkonferansen i Drammen våren 2010: 

Karl-Helmer Pettersen  og Ruth Tomter. 

 

Samarbeid med Pensjonistforbundet: 

 

Innmelding 

Postens Pensjonistforbund (tidl. Postpensjonistenes Landsforbund) ble innmeldt i 

Pensjonistforbundet (tidl. Norsk Pensjonistforbund) i 2007, og Postpensjonistene i Oslo sluttet seg til 

Osloavdelingen av PF i 2008. Vi kan sende 3 medlemmer til representantskapsmøtene i foreningen. 

 

Representasjon til Representantskapet i PF, Osloavdelingen, 2010  

Følgende styremedlemmer har vært representanter: 

Karl-Helmer Pettersen, Else Tusvik Gåsemyr og Aino Thorp og med Ingveig Grue Hansen som 

vararepresentant. 

 

Den gyldne spaserstokk 

Det ble for 2010 utdelt:1 spaserstokk (samt 1 for 2009), 8 bronsemerker og 5 sølvmerker. 

 

Kopiering av “Infonytt” 

Vi har inngått avtale med “CopyCat”, avdeling Posthuset, Oslo, om kopiering og utsending av 

“Infonytt”. 

 

Sluttord 
Avdelingen hadde ved slutten av 2010 i alt 1102 medlemmer. Til møtene kom det fra 54 til 100 

medlemmer. Selv om medlemstallet fortsatt er relativt høyt, har det gått noe nedover de siste årene. 

Heldigvis ser det ut til at denne trenden har endret seg for 2010. Styret er opptatt av dette og jobber 

med det. Utviklingen har vært slik: 

 

2006 medl. 1271   

2007  1233       

2008  1147       
2009  1079 

2010  1102       

 

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

 

 

 

 

VI MINNES VÅRE MEDLEMMER SOM HAR GÅTT BORT I 2010 
 


