POSTENS PENSJONISTFORBUND
Protokoll nr. 3/2021 fra landsstyremøte 24.november 2021 – Thon Hotel Oslo Airport
Til stede: Kjellaug Kristiansen Jota, leder
Jan Bekkevold, nestleder
Inger-Marie Stokker, økonomiansvarlig
Else Myhre, sekretær
Geir Gjelsten, styremedlem
Ann Karin Tenggren, styremedlem
Irene Myklebust, styremedlem
Ingvar Kjøren, styremedlem
Holger Zachariassen, 1.varamedlem
Leif Bredli, 3. varamedlem
Laurentse Foss, revisor
Forfall:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Eli M. Ludvigsen
Godkjenning av protokoll fra landsstyremøte nr. 2/2021
Aktuelle saker
Medlemskontingent 2022
Prioriterte aktiviteter 2022(2023)
Regnskapsstatus/budsjett 2022
Velferdsteknologi v/Hans Ekornholmen
Teknologiambassadør v/Else M. Myhre
Grensesetting mellom avdelingene
Eventuelt

Ad punkt 1
Ingen merknader til protokollen fra landsstyremøtet nr. 2 i 2021.
Vedtak: Protokollen godkjent.
Ad punkt 2
Hva har AU utført siden forrige møte?
• Gjennomgått alle våre dokumenter på nettsiden. Kun aktuelle dokumenter ligger på siden vår nå
• Bearbeidet de «30 punktene» fra forrige møte, sendt ut til alle avdelinger
• Oppfølging av små avdelinger med mindre enn 100 medlemmer.
• PF – 1700 som ikke er tilsluttet Fagforbundet. Avtalt å få tilført midler fra PF, ca. 60 kroner
pr. medlem.
• PF – levert krav til den nye regjeringen, krav 2022 ferdig. Holder på med budsjett for 2023.
• PF-saker; forhandlingsrett, NAV-utbetaling, drøfting av saker, kommuneøkonomi, tannhelse
• PF-Samarbeidsutvalget – er på kommunalt nivå. Piloter i Orkla, Lillestrøm og Indre Østfold.
Bygge allianser mellom ulike foreninger.
Vedtak: Tas til orientering.

Ad. punkt 3

Forslag om kontingent for 2022;
• 336 kr. (234+40+62) for medlemmer som ikke er medlem av Fagforbundet Post og Finans
• 102 kr. (40+62) for medlemmer av Fagforbundet Post og Finans
Vedtak:
Landsstyret er enig i forslaget til kontingent for 2022.
Ad punkt 4
Kursopplegg for digital opplæring, bearbeides og sendes ut til alle avdelinger. Ønsker at dette skal
legges inn i avdelingenes planlegging for 2022.
Vedtak:
Tas til orientering. Framlagt tekst bearbeides og sendes snarest ut til avdelingenes epostkasser.
Ad punkt 5
• Største punkt er post 7111 – kr. 350.000 til datakurs som Brukerstøtte skal holde, og
styrekurs. Dette er iht diskusjonen i samlingen med landsstyret og avdelingslederne i oktober.
• 186 nye medlemmer er vervet i 2021
• 7402 – støtte til avdelingene, har vært 110 kr hittil, ønsker å redusere dette til kr. 90. Vil
føre til et lavere budsjett-underskudd.
• Forslag om å samle poster – f.eks. alle utgifter for Landsmøte, Landsstyre, Lederkonferanser,
AU. Det vil bli utarbeidet noter til regnskapet som ivaretar dette.
• Sjekke om det er mulig å forenkle innbetalingskortet.
• Er det mulig å søke om midler til voksenopplæring?
Vedtak:
Foreløpig budsjett godkjennes.
Ad punkt 6
Foredrag om Velferdsteknologi – ved Hans Ekornholmen.
Vedtak:
Tas til orientering.
Ad punkt 7
Kort orientering om hvordan det er å være teknologiambassadør i Fredrikstad v/Else Myhre.
Vedtak:
Tas til orientering.
Ad punkt 8
Forslag fra Sunnmøre og Sogn og Fjordane avdelinger om det er behov for å vedtektsfeste hvor
grensene mellom avdelingene skal gå når kommunegrensene endres. Utgangspunktet for saken er en
konkret situasjon som gjelder Hornindal og Volda kommuner.
Vedtak:
Det er ikke nødvendig å vedtektsfeste grensesetting for avdelinger vs. kommuner.
Landsstyret støtter avdelingenes behandling av den konkrete saken som gjelder Hornindal og Volda.
Ad punkt 9

Sak 1: AU fremmer en sak for landsstyret om å kontakte Postens Idrettsforbund(PIF) for å
engasjere avdelingene og medlemmene i å ta Idrettsmerket. Landsstyret støtter ideen om å
forelegge saken for PIF for å sjekke interessen/muligheten for et samarbeid om dette. Saken
realitetsbehandles når svar foreligger fra PIF.
Sak 2: Møteplan for 2022 1.halvår;
• 24.januar – AU zoom
• 28.februar – AU
• 15.mars - AU
• 4.april - AU
• 5.april - Landsstyremøte
• 3.mai – AU zoom
• 31. mai – AU
• 1.juni 2022 – Landsstyremøte
• 2. juni 2022 Lederkonferanse
• 22.juni – AU
Sak 3: Evaluering av dagens landsstyremøte og forventninger til fremtidige møter
Fornøyd med dagens møte. Vil gjerne ha egenaktivitet i møtet for å jobbe med konkrete saker/tema.
Er også positive til å få tilsendt saker for å gi tilbakemeldinger. Ønsker å bidra med forslag til tema.
Vedtak:
Sakene tas til etterretning.

Kjellaug Kristiansen Jota
Leder
(sign)

