POSTENS PENSJONISTFORBUND
Protokoll fra AU 9/2021 – fra møte 4.11.2021 i Posthuset
Til stede: Kjellaug Kristiansen Jota, Inger-Marie Stokker, Jan Bekkevold og Else Myhre
Forfall:

Ingen

Saksliste:
1. Møteprotokoll 8/2021
2. Orienteringer; inklusive landsstyremøte PF og SAKO-konferansen, momentliste for
medlemsmøte.
3. Styrekurs ved Kjellaug
4. Opplæring i datasystemene våre – rammer og økonomisk avklaringer
5. Opplæring i digitale medier; planlegging av muligheter
6. Forberedelse til landsstyremøtet som skal være 23. og 24. november,
a. Kontingent
b. Aktiviteter
c. Budsjett
d. Innstillinger, til sak om grensesetting mellom avdelingene
e. Innledninger
7. Eventuelt.

Ad punkt 1
Ingen merknader til AU-protokoll nr. 8/2021 av 5.10.2021.
Vedtak: Protokollen godkjennes.

Ad punkt 2
• Kort orientering fra SAKO- konferansen, helsekonferansen og landsstyremøte. .I tillegg
orienterte Kjellaug og Jan fra Nasjonal helsekonferanse om aldersvennlig samfunn.
•

Invitasjon til deltakelse i medlemsmøte i Trøndelag Nord 2. desember. Jan Bekkevold deltar.

Vedtak:Tas til etterretning..

Ad punkt 3
Kjellaug gjennomgikk opplegget for gjennomføring av styrekurs i avdelingene. Det legges fokus på alle
dokumenter og maler som ligger under «Brukerdokumenter for avdelingene» på vår nettside.
Vedtak: Tas til etterretning.

Ad punkt 4

Det legges opp til å gjennomføre 17 datakurs i 2021/2022. Dette er i tråd med ønskene som framkom
under samlingen 7. oktober. Datakursene innarbeides i budsjettet og legges fram for landsstyret.
Vedtak: Tas til etterretning.

Ad punkt 5
Unn Johansen fra Pensjonistforbundet (PF) gjennomgikk PF´s planer for kursvirksomhet i hele landet.
PF har laget kurshefte som vi fikk utlevert. Kursopplegget vil ligge til grunn for vår beslutning om
opplæring i digitale medier for tillitsvalgte og medlemmer. Endelig opplegg bearbeides i AU og legges
fram for landsstyret.
Vedtak: Tas til orientering.
Ad punkt 6
Forberedelse til Landsstyremøte 23.-24.november.
23.november: AU-møte fra 14-17. 19.00 – Middag for alle. Felles samling etter middag.
24.november: Landsstyremøte fra 9-16.
Dokumenter legges ut på nettsiden.
1. Kontingent – AU foreslår å øke kontingenten med samme beløp som PF. Det betyr at
kontingenten blir uendret for medlemmer av Post- og Finans fordi medlemskontingenten
betales fra Fagforbundet. AU`s forslag til kontingentendring legges fram for landsstyret til
behandling.
2. Aktiviteter -AU`s prioriterte aktiviteter framgår av budsjettet som legges fram for
landsstyret.
3. Budsjett 2022 – Inger Marie presenterte forslag til budsjett.
4. Mottatt sak fra avdelingene Sunnmøre og Sogn og fjordane om avdelingsgrensene versus
kommunegrensene. Innstilling til landsstyret utarbeidet.
5. Hans Ekornholmen fra PF innleder om velferdsteknologi. Else orienterer om hvordan det er å
være velferdsambassadør.
6. Eventuelt
Vedtak: Tas til orientering.
Ad punkt 7
• Zoom-abonnementet kan benyttes av alle avdelinger i PPF.
• Det skal ryddes opp i Dokumenter på vår hjemmeside.
• Det er behov for en person til i Brukerstøtte pga sykdom. Roy Charles Lund forespørres.
• Sak om «Idrettsmerke». Jan bearbeider oversikt over aktiviteter og krav. Sak legges frem på
landsstyret 24.november.
Vedtak: Tas til etterretning.

Neste AU-møte 23. november kl 1300 på Gardermoen.
Kjellaug Kristiansen Jota
Leder
(sign)

