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POSTPENSJONISTENE I OSLO – ÅRSBERETNING FOR 2020            

Styret har i valgperioden bestått av:     Revisorer 

Leder                              Ingvar Kjøren                     Elin Dufseth           
Nestleder                      Jan Rognaldsen                         Egil Hogstad 
Sekretær                       Else Myhre (fra 1.3.2020)   
Økonomiansvarlig       Aud Irene Dalen Nielsen    Tur- og arrangementskomite 
Styremedlem               Arne Tømmerås                Jens Myklebust - leder  
Styremedlem               Odd Jostein Hyttebakk         Anne Kathrine Evensen 
Varamedlem                Inger Greve                                     Jan Helge Rognaldsen 
Varamedlem                Barbro Eyde-Axelsen    Ole Bjørn Brenna 

                                
 
Valgkomite 
 

Leder                            Per Arne Olsen                             
Medlem                       Magne Furesund                                       
Medlem                       Berit Holm Olsen                         

 
Utvikling i antall medlemmer 
Ved utgangen av 2020 var vi 859 medlemmer, 503 kvinner og 356 menn.  I løpet av året fikk vi 50 nye medlemmer, 
men vi ble likevel ikke flere da mange også gikk ut av foreningen.  23 av våre medlemmer gikk bort i 2020.  
Nedgangen i antall medlemmer, og utfordringene i å skaffe nye medlemmer, speiler en negativ utvikling i Posten 
med færre tilsatte. 
Snittalderen pr 31.12.2020 er 77 år for kvinnene og 75 år for mennene, den eldste i foreningen vår er 98 år og den 
yngste 50 år. 
  

 

 

Vi minnes våre medlemmer som har gått bort i 2020 
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Møtevirksomhet 
Det har vært holdt 3 medlemsmøter i 2020 der medlemsmøtet i mars var årsmøte. Møtene er holdt i 
kantina og auditoriet i 1. etasje i Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14 A. 
 

Det har vært holdt 9 styremøter i 2020, 7 fysiske møter og 2 digitale. 
 

 
 

Medlemsmøtene 
Medlemsmøtene er holdt i tradisjonell stil med en veksling mellom underholdning og interessante 
foredrag, informasjon fra styret og turkomiteen, diskusjoner med medlemmene og sosialt samvær med 
servering av mat, livlig prat rundt bordene og loddsalg. 
 

6. januar:  112 medlemmer deltok. Tema for møtet var «Fremtidsfullmakt» og foredrag ble holdt av 
advokatene Solveig Brorson Olsen og Christin Ruud Ulfsryggen fra Kolbotn 
Advokatfellesskap.  

3. februar:  71 medlemmer deltok. Tidligere postmann og nå postpensjonist Arvid Løhre holdt foredrag 
over tema «Norske postuniformer, om postfolk og bekledning, utstyr og symboler».  

2. mars:  72 medlemmer deltok i møtet som også var årsmøte.  
 
De resterende medlemsmøtene ble avlyst på grunn av korona-situasjonen. 
 
 

Styrets arbeid i 2020 
Faste saker i styremøtene er: oppfølging av styrets arbeid, status for regnskap i forhold til budsjett, 
medlemsutvikling, nytt fra Tur- og arrangementskomiteen, verving av medlemmer og dataopplæring.  
 
Styret har dessuten i løpet av året behandlet saker som: gjennomgang av «Arbeidsplan for 2018–2021», 
tiltak for å øke interessen for foreningens møter og reiser, innslag av underholdning og foredrag i 
medlemsmøtene, oppmerksomheter ved dødsfall og oversikter over jubileums- og åremålsdager. 
Videre behandling av sammenslutningen mellom Postkom og Fagforbundet, og hvilke betydninger dette 
har for Postens Pensjonistforbund, og alle våre medlemmer, i tillegg til høringssvar vedrørende 
organisasjonsutvikling i Postens Pensjonistforbund. 
 
PPNYTT er utgitt i 10 nummer. Posten Norge AS har lagt press på Postens Pensjonistforbund for å få 
formidling av medlemsblader (PPNYTT for vår del) over til elektroniske medier. Vi sender nå ut PPNYTT 
elektronisk til et økende antall medlemmer. 
Styret avviklet kontorlokalene på Alfaset, og flyttet alt materiale, som skal bevares til nytt arkivlokale i 
samme hus på Alfaset.  
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Arbeidsplan 2018-2021 
Arbeidsplan for Postpensjonistene i Oslo er utarbeidet med grunnlag i Postens Pensjonistforbund sin 
Handlingsplan for landsmøteperioden 2018-2021. På dette grunnlaget er arbeidsplanen «brutt ned» til 
aktiviteter i vår lokale avdeling. Vi har bla målsatt antall nye medlemmer i Oslo, mål for digital 
kommunikasjon, kursaktivitet og sosiale aktiviteter. Aktivitetene våre i 2020 er selvsagt påvirket av 
pandemien. 
 
 

Dataopplæring 
Det har blitt avviklet 2 kurs for 15 personer med tema «Facebook og sosiale media». Kursene er avviklet i 
samarbeid med Pensjonistforbundet. Vi hadde planlagt enda 2 kurs i vårsemesteret, men de ble avlyst på 
grunn av pandemien. 

 
 
Turer og arrangementer i 2020 
Planlagte uten- og innenlands turer måtte avlyses på grunn av pandemien. Bla gjaldt det turen til Albania 
og Møre som begge var fulltegnet.  
Det har derimot blitt gjennomført ukentlige vandreturer i Frognerparken og Botanisk hage.  
Selvsagt i samsvar med gjeldende smittevernregler. 
 
 

Valg til Eldreråd 
Eldrerådene er viktige rådgivende organ for de 15 politisk bydelsutvalgene i Oslo. Her kan representantene 
påvirke våre vilkår.  
Fra 1.januar 2020 ble Postpensjonistene i Oslo valgt inn og representert i Frogner Eldreråd som dekker 
60 000 innbyggere.  
Jan Helge Rognaldsen ble valgt med Else Myhre som vara. Fra Januar 2021 gikk Arne Tømmerås inn som 
vara i Frogner Eldreråd istedenfor Else Myhre.  
  

 
Pensjonistforbundet 
Postens Pensjonistforbund er kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet. Inger-Marie Stokker er vår 
representant i sentralstyret for Pensjonistforbundet. 
 
 

Postens Pensjonistforbund 
Laurentse Foss er nestleder i Postens Pensjonistforbund og Inger-Marie Stokker er økonomiansvarlig. 
Ingvar Kjøren er medlem i landsstyret i forbundet.  
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Den gylne spaserstokk. 
19 av våre medlemmer vil få utlevert «Den gylne spaserstokk» for innsatsen i 2020. 8 medlemmer vil få 
selve spaserstokken, 6 medlemmer bronsemerke, 1 medlem sølvmerke, 2 medlemmer gullmerker og 2 
medlemmer har deltatt i over 10 år og vil få et eget emaljert årsmerke. Stokk og merker vil bli utlevert på 
første mulige medlemsmøte i 2021.  
 
 
 
 
         Ingvar Kjøren              Inger Greve             Aud Irene Dalen Nielsen               Barbro Eyde-Axelsen 
            (sign.)                            (sign.)                                   (sign.)                                           (sign.)         
 
 
        Arne Tømmerås        Jan Helge Rognaldsen     Else Margrete Myhre       Odd Jostein Hyttebakk      
 (sign.)                           (sign.)                                               (sign.)                                           (sign.)    
 
 
 
19.01.2021 
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