
POSTENS PENSJONISTFORBUND  

Protokoll fra AU 4/2022 – fra møte 4.4.2022 Thon hotel, Oslo Airport 

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

 

Forfall:    Ingen 

 

Saksliste: 

 

1. Protokoll fra møte 3 – 15.3.2022 

2. Orienteringssaker 

3. Årsmøte – status v/Else 

4. Siste finish før landsstyremøte 

5. Lederkonferanse 20. mai 

6. Eventuelt 

 
 

Ad punkt 1 

AU-protokoll nr. 3 fra 15.3.2022. 

 

Vedtak: Protokollen godkjennes.  

 

Ad punkt 2 

• Trygdeoppgjøret – krav fra PF – møter 13. og 16.mai – Jan deltar 

• Møte med Posten 3. mai – Kjellaug og Jan deltar 

 

Vedtak:Tas til etterretning. 

 

Ad punkt 3 

• Pr. 4. april har 17 avdelinger sendt inn årsmøtedokumentene. 

• Kun en avdeling av disse har valgt ny leder – det er Bjørn Kaasa i Vestfold. 

• De fleste av avdelingene har planlagt digital opplæring i arbeidsplanen for 2022, iht protokoll 

fra Landsstyremøte nr 3 i 2021 (24.november). 

 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

 

Ad punkt 4 

Innstillinger: 

• Innstilling ang. opphør av Vestoppland. AU innstiller til landsstyret å vedta at avdelingen 

legges ned og at det igangsettes et arbeid med å overføre medlemmene til en annen avdeling, 

fortrinnsvis Gudbrandsdal.  

• Agder avdeling anmoder landsstyret om å vurdere støtte til Ukraina.  AU innstiller til 

landsstyret å ikke gi ytterligere økonomisk støtte. Postens Pensjonistforbund har allerede 

støttet felles bidrag som ytes gjennom Pensjonistforbundet. 

• Innstilling ang. årsberetning – AU innstiller til landsstyret at årsberetningen godkjennes. 

• Innstilling ang. regnskap – AU innstiller til landsstyret at regnskapet godkjennes. 

 



Andre saker: 

• Arbeidsgruppe ift kontingent-innkreving ved Jan. 

• Frivillighetens år 2022 – det arrangeres sykkeltur fra Nordkapp til Arendal i juni. Etapper går 

over hele landet med lokale arrangementer. Informasjon legges ut på nettet. 

• Velferdsmidler – søkte i mars, venter på svar. 

• Problemstilling - noen avdelinger har problemer med å finne tillitsvalgte. 

• Verving – vi har pr. 4.4.2022 - færre enn 6000 medlemmer og fokus på verving vil bli tema i 

lederkonferansen. 

 

Vedtak: Tas til behandling på Landsstyremøte 5. april. 

 

Ad punkt 5 

• Hvordan involvere postpensjonistavdelingene ift PF´s  landsmøte i 2023? Hvordan skal 

forarbeidet legges opp? 

• Dagsorden for lederkonferansen diskutert. Invitasjon og dagsorden sendes ut om kort tid. 

 

Vedtak: Tas til etterretning. 

Ad punkt 6 

• Det nye statistikk-programmet Pirsch er tatt i bruk og viser hvor mange som har vært inne på 

nettsidene i de ulike avdelingene. Nyttig ift å se endring etter system-opplæringen som nå 

pågår i avdelingene. 

 

Vedtak: Tas til etterretning. 

 

 

Neste AU-møte 3.mai, på zoom 

 

Kjellaug Kristiansen Jota 

Leder 

(sign) 


