POSTENS PENSJONISTFORBUND
Protokoll fra AU 2/2022 – fra møte 28.2.2022 Posthuset
Til stede: Kjellaug Kristiansen Jota, Inger-Marie Stokker (zoom), Jan Bekkevold og Else Myhre
Forfall:

Ingen

Saksliste:
1. Protokoll fra siste møte 1 – 24.1.2022
2. Orienteringssaker
3. Innkreving av kontingent – status fra arbeidsgruppa v/Jan
4. Idrettsmerket – status v/Jan
5. Årsmøter i avdelingene - status
6. Samarbeidsutvalg; jf. Henvendelse fra PF
7. Medlemsbevis - status
8. Innkjøp av Drop-Box
9. Forberedelse til Pensjonistforbundets landsmøte
10. Forberedelse til landsstyremøte 5. april 2022
11. Eventuelt

Ad punkt 1
AU-protokoll nr. 1 fra 24.1.2022.
Vedtak: Protokollen godkjennes.

Ad punkt 2
• Jan deltar på medlemsmøte i Hedmark 9.mars 2022
• Spørreundersøkelse ang. Frivilligheten er besvart av Kjellaug
• Spørreundersøkelse fra «Institutt for samfunnsforskning» – er ikke besvart.
• Velferdsmidler fra Posten – det er søkt om kr. 650.000, søknad bekreftet mottatt
• Inger- Marie orienterte fra sentralstyret i PF. Kjellaug orienterte om landsstyremøtet som
skal være 2.-3. mars.
• Vestoppland har bedt om råd i forbindelse med årsmøteforslag. Kjellaug svarer konkret på alle
spørsmål som er stilt fra avdelingen.
• Presentasjoner som er knyttet til digital opplæring legges ut på nettet.

Vedtak:Tas til etterretning.

Ad punkt 3
Jan har startet arbeidet sammen med arbeidsgruppen. Tar sikte på å ha 1.behandling i Landsstyret i
mai 2022, med endelig beslutning høsten 2022.
Vedtak: Tas til orientering.

Ad punkt 4
Utsettes til neste møte – 15.mars 2022.
Vedtak: Tas til orientering.
Ad punkt 5
3 avdelinger har gjennomført årsmøter hittil.
Sunnmøre avdeling – Leder gjenvalgt.
Vedtak: Tas til etterretning.
Ad punkt 6
Pensjonistforbundet har sendt oss orientering om arbeidet som pågår for å etablere
samarbeidsutvalg på fylkesnivå. SAKO-organisasjonene er invitert til å vurdere deltakelse når dette
skjer.
Vedtak: Tas til foreløpig orientering. AU er positiv til etableringen og vil diskutere dette i årets
lederkonferanse som skal avvikles i mai.
Ad punkt 7
Det er etablert en ordning der bekreftelse på medlemsskap gjøres i avdelingene.
Vedtak: Tas til orientering.
Ad punkt 8
Jan innledet om bruken av Drop-box, som kan være et nyttig verktøy mht dokumenthåndtering. Vi
anbefaler at Brukerstøtte får ansvar for innkjøp og administrasjon av verktøyet.
Vedtak: Jan følger opp saken med Brukerstøtte.
Ad punkt 9
• Pensjonistforbundets landsmøte skal gjennomføres 28.mai – 1. juni 2023. Arbeidsplanen som er
fastsatt innebærer at vi har fått noen frister for behandling av innspill.
• Våre viktigste datoer blir trolig slik:
•
•
•
•

30.august– utsending til avdelingene hvor vi ber om innspill/forslag innen 1. oktober.
21.september – AU-møte – for gjennomgang av PF`s nåværende handlingsplan.
6.oktober – AU-møte – Behandler innkomne forslag og klargjør for landsstyrebehandling.
18.-19.oktober -Landsstyremøte – Behandler forslagene fra avdelingene og AU med AU`s
innstillinger. Forslag sendes til PF seinest 31.oktober.

Vedtak: Tas til orientering.
Ad punkt 10
Dagsorden for landsstyremøtet 5. april gjennomgått. I tillegg til aktuelle saker, beretning 2021 og
regnskap 2021 vil foreløpig resultat fra arbeidsgruppa som behandler spørsmål om
kontingentinnkreving behandles. I tillegg vil representant fra Bufdir innlede om prosjektet TryggEst.

Vedtak: Tas til etterretning
Ad punkt 11
Eventuelt
Jan har et forslag til artikkel i Pensjonisten som sendes inn.
Inger-Marie tar med brosjyrer på verving til neste møte 15.mars.
Vedtak: Tas til orientering.

Neste AU-møte 15. mars 10-15, Posthuset
Kjellaug Kristiansen Jota
Leder
(sign)

