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Protokoll
fra
Det 14. ordinære Landsmøtet
i
Postens Pensjonistforbund
7. – 8. juni 2021

Det 14. ordinære landsmøtet var planlagt gjennomført på Scandic Hotell på Lillestrøm. På grunn av
covid-19 og gjeldene smittevernregler, var det ikke mulig å gjennomføre Landsmøtet fysisk.
Landsstyret besluttet derfor 18.5.2021 å gjennomføre Landsmøtet digitalt på ZOOM.
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Kunstnerisk underholdning
Visesangeren Kari Svendsen underholdt med variert sang og musikk på første dag av Landsmøtet.
1. Åpning av Landsmøtet
Lederen, Kjellaug Kristiansen Jota åpnet møtet med å minnes medlemmer som har gått bort siden
siste landsmøte i 2018. Mange av disse har nedlagt et betydelig arbeid for postpensjonistene. Jota
ønsket ikke å trekke frem spesielle navn, men ba om at delegatene mintes våre gamle kollegaer med
et øyeblikks stillhet.
I sin åpningstale startet hun med å ønske landsmøtedeltakere og gjester velkommen til det 14.
ordinære Landsmøte i Postens Pensjonistforbund. I talen var hun inne på følgende forhold:
•
•
•

•

•
•
•
•

En del av historien til forbundet og avdelingene rundt om i landet.
Korona-tiden og dens betydning for forbundets/avdelingenes aktiviteter.
Arbeidet med vedtatt Handlingsplan med oppstart etter Landsmøtet 2018
- kartlegging av aktivitetene i avdelingene
- etableringen av Brukerstøtte og takket samtidig de som er i Brukerstøtte for arbeidet
- kursaktiviteter i avdelingene
- medlemsutviklingen i perioden
- sammenslutningen mellom Postkom og Fagforbundet og virkningen for PPF
- utvikle forbundet organisatorisk
Samarbeidet med Pensjonistforbundet er godt og må videreutvikles
- trygdeoppgjøret viktig, men PF jobber med mange forhold utover dette bl.a. et aldersvennlig
samfunn og viktigheten av arbeidet i Eldrerådene
- utviklet en digital hverdag for mange av medlemmene
Viktig å ta vare på det sosiale aspektet i vår virksomhet, men også viktig å fokusere på den faglige
delen av vårt arbeid.
Har en samarbeidsavtale med Posten Norge – viktig for forbundet bl.a. med det årlige tilskuddet
vi får hvert år, støtte til gravferd for tidligere postpensjonister som er gått bort.
Takker for gaver vi har fått til Landsmøtet fra Posten Norge og PP Finans.
Takker for aktiviteten og engasjementet fra alle våre avdelinger og medlemmer.

Jota erklærte deretter det 14. ordinære Landsmøtet for åpnet. Lederen fortsatte med å presentere
følgende gjester:
Tidligere ledere i Postens Pensjonistforbund Anne Marie Hide og Magne Furesund
Jan Bekkevold, Østfold
Asbjørn Ness, IKT-rådgiver
Følgende var også gjester og hadde innledninger i henhold til dagsorden.
Prosjektleder Anne Berit Rafoss fra Senter for et aldersvennlig Norge
Forbundsleder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen
Konserndirektør HR/HMS Nina Yttervik fra Posten Norge AS
2. Konstituering
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Nestleder Laurentse Foss foretok navneopprop. 43 stemmeberettigede representanter var til stede.
Landsstyret
Leder:
Nestleder:
Økonomiansvarlig
Sekretær
Styremedlemmer

Revisor:

Kjellaug Kristiansen Jota
Laurentse Foss
Inger-Marie Stokker
Jan Dybvik
Geir Gjelsten
Eli Ludvigsen
Svein Erling Berg
Tor Ivesdal
Ingvar Kjøren
Elin Rytterager

Avdelingene
Agder
Buskerud
Gudbrandsdal
Harstad
Haugesundregionen
Hedmark
Hordaland
Midt-Troms
Mo
Nordmøre
Oslo

Romerike/Glåmdal
Romsdal
Salten og Lofoten
Sogn og Fjordane
Stavanger
Sunnhordland
Sunnmøre
Telemark
Tromsø
Trøndelag Nord
Trøndelag Sør
Vesterålen
Vestfold

Arild Finnsen
Holger Zachariassen
Per Hodt
Aud Moss
Leif Bredli
Trond Bang Johansen
Øyvind Magne Hegglund
Johanne Lillevik
Sonja Vindvik
Brigt Gunnar Skeie
Sonja Syslak Bjerkaker
May-Elise Segelsten Hansen
Birger Angelsen
Jan Dyrlie
Jan Helge Rognaldsen
Aud Irene Dalen Nielsen
Else Margrete Myhre
Aase Marit Torsen
Toril Bergslie
Ann Karin Tenggren
Jostein Fimreite
Elin Øgreid
Arne Olav Vinjerud
Eli Roseth Eik
Svein Myhre
Frank Roy Larsen
Hermund Severin Dalvik
Brit Vestrum Strand
Stein Ekle
Nina Samuelsen (dag 1), Wenche Korneliussen (dag 2)
Odd Frede Christensen
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Vestoppland
Østfold

Tove Feyling
Thorbjørn Eriksen

Innkallingen og følgende dagsorden ble godkjent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Åpning
Konstituering
Beretning 2018,2019 og 2020
Regnskap 2018, 2019 og 2020
Innkomne forslag
Vedtektsendringer
Handlingsplan 2021 – 2024
Et aldersvennlig samfunn
Innledning ved prosjektleder Anne Berit Rafoss fra Senter for et aldersvennlig Norge
9. Trygdeoppgjøret 2021 og politiske føringer
Innledning ved forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet
10. Postens nye strategier.
Innledning ved konserndirektør HR/HMS Nina Yttervik, Posten Norge
11. Valg
12. Avslutning
Lederen refererte Landsstyrets forslag til dirigenter, sekretærer, redaksjonskomité og tellekorps.
Følgende ble valgt:
Dirigenter:

Ingvar Kjøren, Landsstyret
Johanne Lillevik, Hedmark
Sekretærer:
Jan Dybvik, Landsstyret
Aase Marit Torsen, Romerike/Glåmdal
Redaksjonskomité: Inger-Marie Stokker, Landsstyret (leder)
Leif Bredli, Gudbrandsdal
Geir Gjelsten, Sunnmøre
Tellekorps:
Birger Angelsen, Mo
Nina Samuelsen, Vesterålen
Jermund Fimreite, Sogn og Fjordane
Følgende Forretningsorden ble enstemmig godkjent:
1. Landsmøtet er åpent for valgte delegater og gjester. Det foretas navneopprop for
deltakelse på Zoom.
2. Deltakere som ønsker ordet, ber om dette ved å trykke på «håndsymbolet» i Zoom.
3. Ordstyrer registrerer de som ønsker ordet på en talerliste som refereres med jevne
mellomrom.
4. Når man får ordet, trykker man på «mikrofonsymbolet» i Zoom. Mikrofonen slås av når
innlegget er utført ved å trykke på symbolet på nytt.
5. Ingen har rett til å ta ordet mer enn to ganger i samme sak. Taletiden er fem minutter
første gang og to minutter andre gang. Ordstyreren har for øvrig rett til å stille forslag om
ytterligere tidsbegrensninger og strek med de inntegnede talere. Til forretningsorden gis
ordet bare en gang og høyst ett minutt til hver sak.
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6. Forslag presenteres muntlig og refereres umiddelbart av ordstyrer.
7. Nye forslag kan ikke fremmes etter at det er satt strek på talerlisten. Forslag som ikke
omfattes av den oppsatte dagsorden kan ikke behandles.
8. Alle saker/forslag avgjøres med simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt. Ved
stemmelikhet er forbundsleders stemme avgjørende. Forslag om endring av vedtektene
kreverlikevel 2/3 flertall. Ved valg kreves absolutt flertall.
9. I protokollen fra landsmøteforhandlingene føres inn navn på talere, forslag,
avstemmingsresultatene og vedtakene.
10.Arbeidsutvalget godkjenner protokollen
3. Årsberetningene for 2018, 2019 og 2020
Dirigentene gjennomgikk årsberetningene punktvis for hvert år.
Vedtak: Beretningene ble enstemmig godkjent.
4. Regnskapene for 2018, 2019 og 2020
Økonomiansvarlig Inger - Marie Stokker gjennomgikk regnskapene ved å gi oversikt over den
økonomiske utviklingen for forbundet bl.a. tilskuddene fra Posten Norge og virkningen av
sammenslutningen mellom Postkom og Fagforbundet.
Vedtak: Regnskapene ble enstemmig godkjent og revisjonsberetningene ble tatt til etterretning.
5.

Innkomne forslag

Landsstyret foreslo for Landsmøtet at det bevilges kr. 20 000 til Leger uten grenser.
Vedtak: Landsmøtet bevilger kr. 20 000 til Leger uten grenser.
6. Vedtektsendringer
Nestleder Laurentse Foss innledet og gjennomgikk de forslåtte endringer i vedtektene til forbundet
og i basisvedtektene til avdelingene.
Dirigentene gikk gjennom vedtektene paragraf for paragraf for de 2 typene vedtekter,
Landsstyret foreslo for Landsmøtet at forslaget til vedtektsendringer for forbundet og
basisvedtektene for avdelingene vedtas.
Følgende hadde ordet: Geir Gjelsten, Birger Angelsen, Else Myhre, Aud Irene Dalen Nielsen,
Thorbjørn Eriksen, Øyvind Hegglund, Arne Olav Vinjerud, Eli Roseth Eik, Frank Roy Larsen, IngerMarie Stokker, Kjellaug Kristiansen Jota, Elin Rytterager, Jan Bekkevold.
Geir Gjelsten foreslo: I § 13 i vedtektene, 2. setning strykes «styrer m.v. i»
Thorbjørn Eriksen foreslo: I basisvedtektene §4, punkt 4.3 endres «innen 31.8. til senest 31.8.»
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Vedtak: Landsmøtet slutter seg enstemmig til Landsstyrets innstilling og forslagene fremsatt i
møtet.
7. Handlingsplan 2021 - 2024
Økonomiansvarlig Inger-Marie Stokker orienterte om arbeidet med forslaget til ny Handlingsplan
2021 – 2024. Dirigentene gjennomgikk Handlingsplanen punkt for punkt.
Landsstyrets foreslo for Landsmøtet: Forslaget til Handlingsplan for Postens Pensjonistforbund
for perioden 2021 – 2024 vedtas.
Følgende hadde ordet: Arild Finnsen, Geir Gjelsten, Else Myhre, Jan Helge Rognaldsen, Laurentse
Foss, Jan Bekkevold.
Jan Helge Rognaldsen foreslo: Under Medlemsutviklingen, Hva vi vil, under PPF,s målsetting om mulige
medlemmer: tas inn i kulepunktene tilsvarende tekst som i vedtektenes § 3 + Evry.
Laurentse Foss foreslo å sløyfe ordet helse i overskriften Sosiale, kulturelle og helseforebyggende
aktiviteter slik at overskriften blir: «Sosiale, kulturelle og forebyggende aktiviteter».
Geir Gjelsten foreslo å endre teksten under Informasjon og samarbeid i 3. kulepunkt, 1.setning slik at
den lyder: «PPF skal stimulere til aktiv bruk av avdelingenes nettside www.postpensjonistene.no og
aktiv bruk av E-postsystemet.»
Videre foreslo Geir Gjelsten følgende endring under Organisatoriske forhold, 4. kulepunkt:
«……….og/eller nettbaserte kurs i generelt styrearbeid og bruk av både analoge og nettbaserte
informasjonssystemer.»
Vedtak: Landsmøtet sluttet seg enstemmig til Landsstyrets innstilling og forslagene fremsatt i møtet.
8. Et aldersvennlig samfunn
Prosjektleder Anne Berit Rafoss fra Senteret for et aldersvennlig Norge innledet og kom bl.a. inn på
følgende forhold:
• Et aldersvennlig Norge er et nasjonalt program.
• For å sikre et bærekraftig og aldersvennlig Norge må alle engasjere seg.
•

Det må tenkes og jobbes langsiktig på tvers av arbeidsliv, næringsliv, lokalsamfunn, organisasjoner
og forskning.

•

De eldres ressurser skal brukes til det beste for den enkelte selv og for samfunnet. Vi skal holde
oss aktive, delta sammen og bo hjemme i tilgjengelig nærmiljø så lenge vi kan.

•

Hva slags lokalsamfunn vil vi bli gammel i?

•

Hvordan kan vi bli et aldersvennlig samfunn
- de fleste eldre har rekkeviddeangst – må ikke være langt mellom benker og toalett.

•

Det er utarbeidet Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn.

•

Arbeidet med et aldersvennlig samfunn må forankres politisk, administrativt bl.a. gjennom
kommuneplaner.

•

Medvirkning – formell og uformell.

•

Sjekk nettsiden: aldersvennlig.no
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Følgende hadde ordet: Jan Rognaldsen, Inger Marie Stokker, Kjellaug Jota, Birger Angelsen, Øyvind
Hegglund. Frank Roy Larsen, Elin Øgreid, Eli Roseth Eik, Arne Olav Vinjerud, Else Myhre,
Vedtak: Innledningen og debatten ble tatt til orientering.

9.Trygdeoppgjøret 2021 og politiske føringer
Forbundsleder Jan Davidsen fra Pensjonistforbundet innledet og kom bl.a. inn på følgende forhold:
• Forarbeidet i forhold til trygdeoppgjøret med aktivt arbeid inn mot Stortinget – spesielt
opposisjonen
- avtale mellom Pensjonistforbundet og SV og FRP om trygdeoppgjørets reguleringer
- senere vedtak i Stortinget bygget i hovedsak på nevnte avtale
• Gjennomføringen av trygdeoppgjøret som resulterte i det beste resultat på flere år for landets
pensjonister på 3,58% økning på årsbasis og ca. 5% pr. 1.5.
- uenighetsprotokoll mellom staten og Pensjonistforbundet bygget på uenighet om beregningmetoden for etterslepet fra 2020.
• Trygdeoppgjøret skal nå behandles av Stortinget den 18.6.2021. Det er forståelse fra flertallet i
Stortinget om at Pensjonistforbundets beregningsmetode for etterslepet legges til grunn for det
endelige oppgjøret og som da vil gi en økning på 5.36% fra 1.5.2021.
• Trygdeoppgjøret i seg selv for 2021 er ikke bedre enn lønnsmottakernes. Det er summen av årets
antatte vekst pluss «feila fra i går» som gir et godt oppgjør for den enkelte i 2021.
• Flere andre forhold løftet inn i forhandlingene, men ble avvist uten formell forhandling.
• Davidsen kom også kort inn på andre aktiviteter Pensjonistforbundet arbeider med bl.a.
- opplæring av eldrerådene
- et aldersvennlig samfunn
- medlemsverving
- kompetansebygging – spesielt innenfor datakunnskap for eldre.
Følgende hadde ordet: Kjellaug Jota, Jan Helge Rognaldsen.
Vedtak: Innledningen og debatten ble tatt til orientering.
10. Postens nye strategier
Konserndirektør HR/HMS Nina Yttervik fra Posten Norge AS holdt en interessant innledning om
Postens utfordringer og ny strategi og kom bl.a. inn på følgende forhold:
•
•
•

•
•

HR/HMS endret til Mennesker og Bærekraft
Det store bilde av Posten/Bring er nå: 76% er logistikk og 24 % post.
Det har vært stabil drift under pandemien
- totalt 351 smittet gjennom hele pandemien – ingen store utbrudd.
- store volumøkninger på B2C – rekordresultater
- stolthet i organisasjonen for den rollen vi har fylt i samfunnet
Hvordan logistikkmarkedet i Norden vil se ut i 2030
- trender som vil påvirke logistikkbransjen.
Konsernstrategi mot 2024 bygger på at Posten skal være
- kundens førstevalg
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•

- ledende på teknologi og innovasjon
- best på bærekraft og verdiskapning.
Arbeidet med Mennesker og kultur – Mennesker og Bærekraft
- kompetente og engasjerte medarbeidere er viktig i den nye strategien.

Følgende hadde ordet: Jan Helge Rognaldsen, Arne Olav Vinjerud, Øyvind Magne Hegglund, Elin
Øgreid, Geir Gjelsten, Kjellaug Jota, Else Myhre.
Vedtak: Innledningen og debatten ble tatt til orientering.
11. Valg
Leder av valgkomiteen Magne Furesund la på vegne av valgkomiteen frem følgende forslag til valg for
perioden 2021 – 2024:
Leder:

Kjellaug Kristiansen Jota (arbeidsutvalget)

gjenvalg

Hedmark

Nestleder:

Jan Bekkevold (arbeidsutvalget)

ny

Østfold

Sekretær

Else Myhre (arbeidsutvalget)

ny

Oslo

Økonomiansvarlig:

Inger-Marie Stokker (arbeidsutvalget)

gjenvalg

Oslo

Styremedlem:

Geir Gjelsten

gjenvalg

Sunnmøre

Styremedlem:

Eli M. Ludvigsen

gjenvalg

Hordaland

Styremedlem:

Irene Myklebust

ny

Haugesundregionen

Styremedlem:

Ann Karin Tenggren

ny

Salten og Lofoten

Styremedlem:

Ingvar Kjøren

gjenvalg

Oslo

1. varamedlem:

Holger Zachariassen

ny

Agder

2. varamedlem:

Birger Angelsen

tidl.4.vara

Mo

3. varamedlem:

Leif Bredli

ny

Gudbrandsdal

4. varamedlem:

Aase Marit Torsen

ny

Romerike/Glåmdal

Revisor:

Laurentse Foss

ny

Oslo

Vararevisor:

Stein Ingebrigtsen

gjenvalg

Telemark

Vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

12.

Avslutning

Lederen Kjellaug Kristiansen Jota gratulerte de nyvalgte/gjenvalgte med vervene og ønsket dem
lykke til med arbeidet.
Hun takket også dirigentene og sekretærene for en godt utført jobb på Landsmøtet.
Jota takket de av Landsstyrets medlemmer som nå går ut av Landsstyret for jobben de har gjort og
overrakte blomster/blomsterkort som takk for innsatsen.
Jota takket for tilliten selv og takket også på vegne av de andre nyvalgte.
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Jota takket alle landsmøtedeltakerne for et aktivt engasjement og erklærte det 14. ordinære
Landsmøtet for avsluttet og ønsket alle vel hjem og god sommer.
Arbeidsutvalget godkjente denne protokollen i møte 24.juni 2021 (skriftlig).
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