POSTENS PENSJONISTFORBUND
Protokoll fra AU 6/2021 – fra møte 8.9.2021 på Zoom
Til stede: Kjellaug Kristiansen Jota, Inger-Marie Stokker, Jan Bekkevold og Else Myhre
Forfall:

Ingen

Saksliste:
1. Protokoll fra siste møte
2. Orienteringssaker
3. Regnskapsstatus/Medlemsutvikling.
4. Forberede samling for avd.ledere, landsstyret og brukerstøtte 5.-6.oktober
5. Eventuelt

Ad punkt 1
Ingen merknader til AU-protokoll nr. 5/2021 av 18.6.2021.
Vedtak: Protokollen godkjennes.

Ad punkt 2
Inger- Marie Stokker informerte om saker som var oppe til debatt i Arendalsuken.
• 1.oktober er internasjonal eldredag.
• Steinar Barstad, vet mye om status på eldreomsorg i kommunene, en mulig foredragsholder.
• DAM-stiftelsen – deler ut midler til arbeid for en bedre alderdom.
Kjellaug
• Det skal være SAKO, Helsekonferanse/Landsstyre 19.-21.oktober. 3 personer fra avdelingene kan
inviteres. Ingvar Kjøren + 2 til.
• Kjellaug vil lage en møteplan for alle typer møter/samlinger høsten 2021.
• Oppdragsavtalen med Asbjørn Ness er godkjent, Kjellaug underskriver avtalen.

Vedtak: Tas til orientering.

Ad punkt 3
Økonomiansvarlig orienterte kort om regnskapsstatus pr. 31.8.2021.
Likviditeten er god. Økonomien er bra.
For første gang er antall medlemmer under 6000 (5997).
Vedtak: Status pr. 31.8.2021 tas til orientering.

Ad punkt 4
Vi inviterer til samling for Landsstyret og avdelingsledere 5.-6. oktober. Vi setter søkelyset på
«Veien videre etter Landsmøtet».
• Ønsker å ha med Brukerstøtte for å avklare hvordan vi kan få til opplæring av avdelingene, ønsker
en gjennomføringsplan for «redaktør-kurs» fra Brukerstøtte. Kjellaug lager en presentasjon for
hva vi tenker oss ift dette til bruk 5.oktober.
• Lage en plan for styrekurs for avdelingene i 2021-2024, 10 styrekurs bør kunne holdes i 20212022.
• Fokus på handlingsplanen; opplæring, verving og aktivitetsplaner
• Ønsker å vise videoen fra Arendalsuken og få en diskusjon rundt de tema som tas opp der, hvilke
tema vil vi engasjere oss i? Hvilke påvirkningsmuligheter har vi?
• Oppfordre avdelingene til å komme med innlegg til Pensjonisten.
• Invitasjon til deltakerne sendes ut umiddelbart via epostsystemet.
Vedtak: Tas til orientering.

Ad punkt 5
•
•
•

Oversikt over oppgaver ble gjennomgått og komplementert, Kjellaug ajourfører.
Send inn bestilling av tilganger/avganger til systemer til Brukerstøtte – Else.
Brukerstøtte ønsker et geografisk kart over de 27 avdelingene, som de kan bruke ifm kursing. Vi
spør om Frode Wold/Posten kan lage et slikt kart – Inger-Marie/Else.

Neste AU-møte 5. oktober 2021 kl. 1000 på Thon Hotel Oslo Airport.
Kjellaug Kristiansen Jota
Leder
(sign)

