POSTENS PENSJONISTFORBUND
Protokoll fra AU 7/2021 – fra møte 6.10.2021 på Gardermoen
Til stede: Kjellaug Kristiansen Jota, Inger-Marie Stokker, Jan Bekkevold og Else Myhre
Holger Zachariassen og Knut Hovslien var tilstede på deler av møtet.
Forfall:

Ingen

Saksliste:
1. Protokoll fra siste møte
2. Orienteringssaker
3. SAKO-konferansen - deltakere
4. Forberedelse til møtet 6.oktober med ledere og landsstyre
5. Eventuelt

Ad punkt 1
Ingen merknader til AU-protokoll nr. 6/2021 av 8.9.2021.
Vedtak: Protokollen godkjennes.

Ad punkt 2
Følgende saker ble diskutert;
• Landsstyremøte i PF – Det er laget et dokument med argumenter/krav fra PF til ny
regjering/statsbudsjettet. Skal diskuteres på SAKO-møtet 19.oktober.
• Markering av jubilanter – Inkludér Brukerstøtte i ordningen fra nå av.
• Utarbeidelse av Norgeskart til Brukerstøtte – Brukerstøtte tar saken videre direkte med Frode
Wold og lager en løsning som er nyttig.
• Arkivering av dokumenter – AU ønsker primært en løsning der uaktuelle dokumenter kan ligge
skjult på nettsiden. Hvis ikke dette er mulig å få til er det et alternativ å overføre dokumenter
nederst på nettsiden til AU. Den vil da være mindre synlig. Alle dokumenter fra perioden før 2018
kan flyttes/skjules. Det er ikke nødvendig å beholde AU-protokoller tidligere enn 2018, de kan
slettes. Brukerstøtte gjør en vurdering av muligheter sammen med Asbjørn Ness. Ønsker svar så
raskt som mulig.
• Møteplan høsten 2021 – Møteplanen ble oppdatert. Fra nå av skal den legges inn i kalenderen i
Epost-systemet vårt. Fordelen med dette er at dokumenter kan knyttes til møtene. Jan har
ansvaret for å oppdatere kalenderen.
• Jan B deltar på medlemsmøte i Gudbrandsdal avdeling 28. november.
• Kjellaug K J deltar på medlemsmøte i Vestoppland 2. november.
• Kjellaug K J deltar på 30- årsjubileum i avdeling Hedmark 23, oktober.
Vedtak:Tas til etterretning..

Ad punkt 3
SAKO-konferansen skal være 19.oktober. I tillegg til AU kan det være 3 representanter fra
landsstyret. Ingvar Kjøren, Ann Karin Tenggren og Stein Ekle deltar.
Vedtak: Tas til etterretning.

Ad punkt 4
Forberedelse av morgendagens møte med Landsstyret og avdelingsledere
Mål for samlingen er å skape engasjement og felles forståelse for arbeidet som ligger foran oss.
Gjennomgang av følgende tema:
• Økonomisk situasjon – medlemsutvikling, kontingent, tilskudd
• Nytt i vedtektene
• Opplæring i styrearbeid – ambisjon om å utføre 10 kurs ila 2022. Oppfordre til å ta med
valgkomitéen på kurs.
• Opplæring i data-systemer – Holger gjennomgikk et kursopplegg som er utprøvd i AvdelingHaugesund. Det skal presenteres på møtet. Ambisjon om å kjøre 2 slike kurs i 2021 og 10 i
2022. Brukerstøtte er enig i at dette kan gjennomføres. Vi diskuterte om det var behov for en
ekstra person i Brukerstøtte, men bestemte at dette ikke skal skje foreløpig.
• Handlingsplan 2021-2024 – Diskutere hvordan vi skal gjennomføre denne planen.
• Eldrepolitikk – Vise film fra Arensdalsuka der politikere diskuterer ulike problemstillinger
innen eldreomsorgen. Etter filmen legger vi opp til diskusjon og konkretisering av muligheter.

Vedtak: Tas til orientering.

Ad punkt 5
•
•

Inger-Marie orienterte kort om godtgjørelse for AU-arbeid.
Inger-Marie gjennomgår organisasjons-strukturen for PF/PP etc på møtet 12.oktober.

Neste AU-møte 12. oktober 2021 kl. 10-12 på Zoom.
Kjellaug Kristiansen Jota
Leder
(sign)

