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PROTOKOLL  FRA ÅRSMØTE 5.3.2012 
Ingvar åpnet møtet og kunne ønske velkommen til 75 medlemmer. Han refererte forslag til dagsorden 
som ble godkjent. 
1. Åpning/valg av møteleder/sekretær:  Som møteleder og sekretær ble hhv. Ingvar Kjøren og Else 

Tusvik Gåsemyr valgt. 
2. Årsberetning: Møteleder gikk gjennom årsberetningen som ble godkjent uten merknader. 
3. Revidert regnskap: Kasserer Ruth Tomter gikk gjennom regnskapet for 2011. Det kom fram sp. 

om hva man vil gjøre med overskuddet med forslag om at medlemmene blir tatt med på råd. 
Møteleder lovet at dette ville bli gjort. Regnskapet ble deretter enstemmig godkjent. 

4. Budsjett 2012: Kasserer gikk gjennom forslag til budsjett for 2012. Det kom fram sp. om 
beløpet for kontorhold.  Etter avklaring av dette ble budsjettforslaget enstemmig godkjent. 

5. Arbeidsplan 2009–2012:  Møteleder gikk gjennom arbeidsplanen og bemerket spesielt at 
vervemålet -120 nye medlemmer i perioden - var nådd. Han informerte også om at det vil bli 
utarbeidet ny arbeidsplan etter landsmøtet i PPF i mai der ny handlingsplan skal vedtas.  Den 
nye arbeidsplanen vil bli tatt opp på medlemsmøte i løpet av høsten.  Arbeidsplan 2009-2012 
ble deretter tatt til orientering.  

6. Innkomne forslag: Det var ingen innkomne forslag. 
7. Valg: Møteleder ga ordet til valgkomiteens leder, Karl-Helmer Pettersen, som redegjorde for 

komiteens forslag til nytt styre som er følgende: 
Leder   1 år    Ingvar Kjøren  Gj.valg 
Nestleder   2 år    Berit Holm Olsen Ny 
Sekretær   2 år    Else Tusvik Gåsemyr Gj.valg 
Kasserer   2 år    Ruth Tomter  Gj.valg 
Styremedlem  2 år    Karl-Helmer Pettersen Gj.valg 

 «    2 år    Odd W.Johannessen Gj.valg 
 «    2 år    Aino Thorp  Gj.valg 

Varamedl.  2 år    Karin Jahn  Gj.valg 
 «    2 år    Magne Furesund Ny 

Revisor   1 år    Hans Hide  Gj.valg 
Vararevisor  1 år    Klara Saure  Gj.valg 
Turkomite: Gjenvalg: Odd W. Johannessen (leder), Margot Johannessen og  Karl-Helmer 
Pettersen. Ny: Per-Arne Olsen.  Alle for 1 år.  
Valgkomite: Gjenvalg: Karl-Helmer Pettersen (leder), Stian Møller og Else Torsnes.  Ny: 
Ingveig Grue Hansen.  Alle for 1 år. Møteleder takket valgkomiteen for godt utført arbeid. 

8. Avslutning:  I forbindelse med  at Ingveig Grue Hansen nå går ut av styret ønsket møteleder å 
markere dette spesielt. Det er vanskelig å finne ord for alt Ingveig har betydd for pensjonistarbeidet i 
Posten.  Hun har en årrekke vært tillitsvalgt både i Postens Pensjonistforbund og i vår lokalavdeling, 
Postpensjonistene i Oslo, der hun har vært både leder og  nestleder. Ingvar la vekt på at hun vil bli 
sterkt savnet i styret, men håpet at hun fortsatt vil  bidra med sine erfaringer, idet hun nå er innvalgt i 
valgkomiteen.  Som uttrykk for foreningens store takknemlighet overrakte han blomster til Ingveig.  
Ingveig takket for blomster og gode ord.  Hun la vekt på at det hadde vært svært givende å bidra i 
pensjonistforeningens arbeid, en det var nå på tide «å gi  seg», selv om det er vemodig.  Hun lovet å 
stille på medlemsmøtene og så heller ikke bort fra at hun ville still noen sp. av og til.  Møteleder  
avsluttet så årsmøtet.  
Protokoll: Else Tusvik Gåsemyr 


