POSTENS PENSJONISTFORBUND
Protokoll nr. 1/2022 fra landsstyremøte 5.april 2022 – Thon Hotel Oslo Airport
Til stede: Kjellaug Kristiansen Jota, leder
Inger-Marie Stokker, økonomiansvarlig
Else Myhre, sekretær
Geir Gjelsten, styremedlem
Ann Karin Tenggren, styremedlem
Irene Myklebust, styremedlem
Ingvar Kjøren, styremedlem
Holger Zachariassen, 1.varamedlem
Eli M. Ludvigsen
Laurentse Foss, revisor
Forfall:
Jan Bekkevold
1. Protokoll fra forrige møte 24.november 2021
2. Aktuelle saker
3. Vestoppland avdeling – avvikling
4. Støtte til Ukraina.
5. Beretning 2021
6. Regnskap 2021
7. Kontingentinnkreving – rapport fra arbeidsgruppe
8. TryggEst presentasjon ved John-Ingvard Kristiansen fra Barne- ungdoms og
familiedirektoratet
9. Eventuelt
Ad punkt 1
Ingen merknader til protokollen fra landsstyremøtet nr. 3 i 2021.
Vedtak: Protokollen godkjent.
Ad punkt 2
• Årsmøter. Arbeidsplaner skal være iht det som er avtalt. Stor kontinuitet i ledelsen i
avdelingene. Noen signaliserer problem med å få tak i tillitsvalgte.
• Opplæring status. Digitale kurs – noen avdelinger er i gang. Kurs i våre systemer – pågår med
brukerstøtte som kursholdere. Styrekurs – ingen kurs hittil i 2022. Målsetting er å gjøre det
enklere å være tillitsvalgte.
• Idrettsmerke – det blir ikke noe felles aktivitet med Postens Idretts- og fritidsforbund.
Saken presenteres på hjemmesiden vår med henstilling om å gjøre noe lokalt hvis man har lyst.
• I forbindelse med Frivillighetsåret 2022 arrangeres en sykkeltur fra Nordkapp til Arendal,
som Pensjonistforbundet er en del av. Turen er lagt opp som en stafett. Saken legges ut på
hjemmesiden vår med ruteplan. Avdelingene kan ta kontakt med lokalforeninger for å
diskutere felles arrangementer.
• Søkt om velferdsmidler fra Posten. Venter på svar. Posten skal være behjelpelig med å finne
lokaler. Dette har blitt et problem i noen avdelinger.
• Pensjonistforbundet er i gang med å etablere samarbeidsutvalg for å styrke samarbeidet
mellom lokale pensjonistforeninger. Dette kan være av interesse for våre avdelinger. De kan ta
kontakt med fylkesforeninger for å vurdere mulig samarbeid/deltakelse.

•

•

Forberedelse til PF´s landsmøte 2023 – avdelingenes involvering vil bli tema i
lederkonferansen. AU/landsstyret sender forslag seinest den 31.oktober 2022 til
Pensjonistforbundet.
Medlemsutvikling – pr. 4.4.2022 er vi 5953 medlemmer. Tas opp som en problemstilling på
lederkonferansen.
Vedtak: Tas til orientering.

Ad. punkt 3
Årsmøtet i Vestoppland har besluttet at avdelingen bør legges ned. I henhold til vedtektenes
paragraf 11 er det innenfor landsstyrets myndighetsområde å beslutte eventuell nedleggelse. Etter
innstilling fra AU fattes følgende:
Vedtak:
«Vestoppland avdeling avvikles fra og med 1. april 2022. Det iverksettes et arbeid med å integrere
avdelingens medlemmer i en annen avdeling; fortrinnsvis Gudbrandsdal avdeling. Landsstyret
henstiller til Gudbrandsdal avdeling å lede dette arbeidet i tett samarbeid med tidligere leder i
Vestoppland avdeling og Arbeidsutvalget. Vestoppland avdelings aktiva overføres til ny avdeling når
saken er endelig avklart. Landsstyret ber om at saken gis rimelig prioritet slik at spørsmålet om
tilhørighet ikke påfører medlemmene unødig belastning».
Økonomiansvarlig og leder har ansvar for oppfølging fra AU.
Ad punkt 4
Landsstyret har mottatt anmodning fra Agder om å gi støtte til Ukraina.
Vedtak:
Landsstyret ser positivt på forslaget, men mener at det er tilstrekkelig at vi har gitt støtte gjennom
felles bevilgning fra Pensjonistforbundet.
Ad punkt 5
Kjellaug gjennomgikk årsberetningen for 2021.
Vedtak:
Årsberetningen ble godkjent.
Ad punkt 6
Inger-Marie gjennomgikk regnskapet for 2021 og revisor Laurentse gjennomgikk
revisjonsberetningen. Vi har en ryddig regnskapsførsel og fikk positiv tilbakemelding fra revisor.
Vedtak:
Regnskapet og revisjonsberetningen ble godkjent.
Ad punkt 7
Holger gjennomgikk arbeidsgruppens arbeid hittil. Idé om forenkling er bra.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning. Det gis ytterligere orientering i lederkonferansen.
Ad punkt 8
Foredrag om TryggEst – ved John-Ingvar Kristiansen fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Foredraget er om vold og overgrep.
Vedtak:
Foredraget vurderes brukt på lederkonferansen i mai.
Ad punkt 9
Møtet ble hevet presis klokken 15.00.

Kjellaug Kristiansen Jota
Leder
(sign)

