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Overordnede mål fra Postens Pensjonistforbund 

Postpensjonistenes mål for virksomheten i kommende landsmøteperiode er beskrevet i: 

 Handlingsplan for landsmøteperioden 2018-2021 

Del 1: Interne arbeidsmål (sentralt og for avdelingene) 

Del 2: Politiske mål (for postpensjonister og pensjonister generelt) 

 

Postpensjonistene i Oslo har tilpasset sin Handlingsplan for 2018-2021 i samsvar med overordnet plan.  

 

 

Del 1: Interne arbeidsmål for Postpensjonistene i Oslo 
 
 

Mål (Hva vi vil): Organisatoriske forhold  
 
1. Arbeide for fortsatt å ha «gratis lokaler» og utstyr 
2. Få flest mulig av medlemmene til å bruke internett og epost som kommunikasjonskanaler 

 
 

Handlinger (Hva vi vil gjøre) Ansvar Frist / Resultat 

1. Benytte og videre bruken av økonomi- og 
medlemssystem og ta ut rapporter til vår 
avdelings behov 
  

Styret Pågående utviklingstiltak 

2. Kvalitetsreformen «Leve hele livet». Kontakt 

med Oslo kommune/samarbeid/innspill 

Styret Oppsummering av resultater en gang i 

året 

3. Dataopplæring/kurs   Styret/ 
Kursgruppen, jf. 
fordeling av 
styrets oppgaver 
 

I samarbeid med Pensjonistforbundet 

sentralt 
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Mål (Hva vi vil): Medlemsutviklingen  
 

Handlinger (Hva vi vil gjøre) Ansvar Frist / Resultat 

1. Fastsette vervemål for perioden, herunder 
kartlegging av potensiale       

 

Styret Nye medlemmer 2018: 52, 2019:34, 2020:50 

 

2. Drive aktiv oppfølging av mulige nye 
medlemmer (inkludert ektefeller, 
samboere eller partnere) i samsvar med 
lister mottatt fra Postens 
Pensjonistforbund  

Styret  Oppsummering av resultater i hvert 

styremøte 

3. Invitasjon på mail eller brev til kaffeprat, 
informasjonsmøter eller andre former for 
kontakt med mulige nye medlemmer. 

 Kontinuerlig når den enkelte går ut i pensjon 

4. Skape attraktive medlemsmøter med 

servering. Tilby variert underholdning 

supplert med interessante foredrag. 

 

Sette opp halvårsplan for underholdning 

og foredrag. 

 

Styret 

 

Tur- og 

arrangements-

komiteen 

 

 

I god tid før «sesongstart» 

5. Halvårlige møte med AU i Postens 

Pensjonistforbund (PPF) 

Styret 

 

 

6. Innspill og dialog med alle medlemmer Styret Via mail, telefon, PPNytt og nettsiden 

 

 

Mål (Hva vi vil): Økonomi 
De økonomiske målene håndteres av forbundet sentralt. Kravene fremmes overfor Pensjonistforbundet, som 

samordner og viderefører kravene under de årlige trygdeoppgjørene, eller i møte med Regjeringen under 

utarbeidelsen av de årlige statsbudsjettene. Lokale driftsinntekter: 

1. Medlemskontingent 

2. Støtte fra PPF 

3. Inngangspenger 

4. Loddsalg  

5. Grasrotandel 

6. Bingoinntekter 

7. MVA-komp fra PPF 

Handlinger (Hva vi vil gjøre) Ansvar Frist / Resultat 

1. Påvirke gjennom samarbeid med Postens 
Pensjonistforbund og lokale politikere. 

Styret Kontinuerlig 

2. Avtale om samarbeidspartner for Bingo. Styret Avtale inngått for 2021 

3. Påvirke medlemmene til å gi sin 
grasrotandel til vår forening 

Styret Kontinuerlig i PPNytt og på nettsiden 
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Mål (Hva vi vil): Sosiale, kulturelle og helseforebyggende aktiviteter 
 
1. Få flere av våre medlemmer valgt inn i Eldreråd. 

2. Arbeide for at medlemmene får dekket sine behov for opplevelser og kulturelle aktiviteter, samt behovet for å 

opprettholde kontakt med tidligere kolleger. 

Handlinger (Hva vi vil gjøre) Ansvar Frist / Resultat 

1. Fremme forslag på kandidater til 
kommunale og fylkeskommunale Eldreråd 
 
Informasjon i PPNYTT og på vår nettside 
 

Styret i samarbeid med 

Postens 

Pensjonistforbund 

Styret 

Minst 52 % digitale utsendelser av 

PPNytt i perioden 

2. Skape attraktive medlemsmøter med 
variert innhold. Musikk, aktuelle og 
interessante foredrag om dagsaktuelle og 
populære temaer som «trekker» 
medlemmer til møtene 

Styret 

 

 

 

Etter oppsatt plan 

 

 

 

3. Tilby reiser til inn- og utland til subsidierte 

priser.  Det skal lønne seg å være medlem! 

 

 

Styret/Turkomiteen  

 

 

Kontinuerlig 

Komiteen legger frem forslag i god tid 
før eventuell kunngjøring 

 

4. Videreføre «Den Gylne Spaserstokk» 
 

       Kunngjøres i PPNYTT og på nettsiden 

Styret v/ansvarlig, jf 
fordeling av styrets 
oppgaver 

 

 

 

Utdeling av stokker og merker på  
første medlemsmøte hvert år 

5. Videreføre ordningen med trekning av 
vandregevinst 

 
Kunngjøres i PPNYTT og på nettsiden  

Styret Utdeling av vandregevinst på første 

medlemsmøte hvert år 
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Mål (Hva vi vil): Informasjon og samarbeid 
 
Sørge for at medlemmene har tilgang til regelmessig og aktuell informasjon om saker som er av interesse for 

medlemmene 

Øke digital kommunikasjon med medlemmene  

Handlinger (Hva vi vil gjøre)  Ansvar Frist / Resultat 
1. Informere gjennom medlemsmøter, vårt lokale 

informasjonsblad PPNYTT og nettsiden 
 

Styret og 

sekretær 

 

  PPNYTT etter hvert medlemsmøte            

  Ekstranummer ved behov 

2. Sørge for at avdelingen er sikret en god elektronisk 
kommunikasjon. 
 
Markedsføre internett og epost som de mest 
effektive kommunikasjonskanalene for alle 

Styret 

 

 

 

  Tilby dataopplæring for viderekomne 

 

  

3. Oppfordre medlemmene til å oppgi epostadresse og 

foreta mest mulig av kommunikasjonen med 

internett og epost 

 Per januar 2021 er ca. 52 % av 

medlemmene digitale 

4. Bruke nettsiden 

https://www.postpensjonistene.no/avdelinger/oslo/ 

til nyheter og informasjon. 

PPNYTT legges ut på nettsiden ved hver utgivelse 

Styret 

 

  

Kontinuerlig 

5. Levere stoff om lokale forhold til bladet 
Pensjonisten 

Styret  

 

Sluttord  

Det er i denne planen ikke satt spesielle økonomiske mål. Pensjonistenes økonomiske vilkår blir i alt vesentlig 

fastsatt på sentralt hold, enten gjennom drøftinger eller gjennom politiske vedtak.  

For politiske mål viser vi til Postens Pensjonistforbund, Handlingsplan del 2. 

Det er viktig at vi utnytter maksimalt vårt kollektive medlemskap i Pensjonistforbundet i arbeidet med å øke 

forståelsen for pensjonistenes rettigheter og plikter. 

https://www.postpensjonistene.no/avdelinger/oslo/

