
POSTENS PENSJONISTFORBUND  

Protokoll fra AU 3/2022 – fra møte 15.3.2022 Posthuset 

Til stede: Kjellaug Kristiansen Jota, Inger-Marie Stokker, Jan Bekkevold og Else Myhre (zoom) 

 

Forfall:    Ingen 

 

Saksliste: 

 

1. Protokoll fra møte 2 – 28.2.2022 

2. Orienteringssaker 

3. Innkreving av kontingent – status fra arbeidsgruppa v/Jan 

4. Idrettsmerket – status v/Jan 

5. Årsmøter i avdelingene - status 

6. Analyseverktøy Pirsch 

7. Bruk av Drop-Box v/Jan 

8. Vestoppland avdeling 

9. Eventuelt 

 
 

Ad punkt 1 

AU-protokoll nr. 2 fra 28.2.2022. 

 

Vedtak: Protokollen godkjennes.  

 

 

Ad punkt 2 

• Jan har deltatt på medlemsmøte i Hedmark 9.mars 2022 

• Datakurs for tillitsvalgte har startet opp – Vestfold 15.-16.mars. Gjennomføringsplan fra 

Brukerstøtte ble gjennomgått. 

• Kjellaug skal til Kristiansund/Avdeling Nordmøre 30.mars 

• Kjellaug orienterte fra landsstyret i PF 

• Inger-Marie orienterte fra sentralstyremøter i PF 

 

 

Vedtak:Tas til etterretning. 

 

 

Ad punkt 3 

Jan orienterte fra arbeidsgruppen og møte som er planlagt 4. april.  Skal informere om arbeidet på 

Landsstyremøte den 5.april. 

 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

 

Ad punkt 4 

Arbeidet med å gi postpensjonister mulighet til å ta Idrettsmerket er en god idé, men på det 

nåværende tidspunkt ikke mulig å gjennomføre sammen med PIF(Postens Idretts- og fritidsforbund). 



Saken avsluttes ved at dokumentasjon legges ut på nettsiden vår. I tillegg sendes det ut informasjon 

til alle avdelinger der det oppfordres til lokale initiativ. 

 

Vedtak: Saken avsluttes. 

 

Ad punkt 5 

15 avdelinger har gjennomført årsmøter pr. 15.mars 2022. Ikke alle har sendt inn årsmøtepapirer 

ennå. 

Haugesundregionen – Leder gjenvalgt 

Agder – Leder gjenvalgt 

Hordaland – Leder gjenvalgt 

Midt -Troms - Leder gjenvalgt 

Sunnhordland – Leder gjenvalgt 

 

Vedtak: Tas til etterretning. 

 

Ad punkt 6 

Brukerstøtte foreslår at vi går bort fra Google Analytics.  Alternativ er analyse-programmet Pirsch 

fra Tyskland som følger GDPR-lovene, bruker ikke cookies og er enkel å bruke. Analyse-programmet 

vil gi AU og Brukerstøtte nyttig informasjon om bruken av nettsidene. Kostnads-bildet er ca. kr. 2000 

til utvikling og ca. kr. 550 pr. år for abonnement (deler abonnement med Asbjørn Ness).  

 

Vedtak:  

Programmet kjøpes og Brukerstøtte sammen med Asbjørn Ness ivaretar tilrettelegging og bruk av 

Pirsch. 

 

Ad punkt 7 

Jan gjennomgikk bruken av Dropbox med pålogging, mappestruktur etc Brukerstøtte bruker løsningen 

allerede. 

 

Vedtak: Tas til orientering. Systemet tas i bruk umiddelbart. 

Ad punkt 8 

Vestoppland avdeling har enstemming besuttet om å legge ned avdelingen. Protokoll fra årsmøtet er 

ennå ikke mottatt, men forventes å komme i god tid før landsstyremøtet.  Det lages en innstilling som 

skal endelig behandles av Landsstyret 5. april.  

 

Vedtak: Innstilling til Landsstyret utarbeides. 

Ad punkt 9 

• Tema og gjennomføringsplan for ledersamlingen 20.mai.  2022 diskutert. 

• Dato for AU-møtet endret fra 22.juni til 15.juni 

 

 

Neste AU-møte 4. april, på Gardermoen 

 

Kjellaug Kristiansen Jota 

Leder 

(sign) 


