POSTENS PENSJONISTFORBUND
Protokoll nr. 2/2022 fra landsstyremøte 19.mai 2022 – Thon Hotel Oslo Airport
Til stede: Kjellaug Kristiansen Jota, leder
Jan Bekkevold, nestleder
Inger-Marie Stokker, økonomiansvarlig
Else Myhre, sekretær
Ann Karin Tenggren, styremedlem
Irene Myklebust, styremedlem
Ingvar Kjøren, styremedlem
Eli M. Ludvigsen, styremedlem
Holger Zachariassen, 1.varamedlem
Birger Angelsen, 2. varamedlem
Forfall:
Geir Gjelsten
1. Protokoll fra forrige møte 5.april 2022
2. Aktuelle saker
3. Vestoppland avdeling status i arbeidet
4. Romsdal avdeling – avvikling
5. Økonomi – status pr. april/mai
6. Lederkonferansen 20. mai
7. Eventuelt
Ad punkt 1
Ingen merknader til protokollen fra landsstyremøtet nr. 1 i 2022.
Vedtak: Protokollen godkjent.
Ad punkt 2
• Årsmøter. Alle årsmøter er gjennomført. Det er et ønske at årsmøter blir gjennomført iht
vedtektene, dvs før 31.3.
• Skolering. Støttesystemer – Brukerstøtte har gjennomført 11 kurs, 6 planlagt høsten-2022.
Digital opplæring – 13 avdelinger planlegger kurs iht arbeidsplan for 2022. Styrekurs – 2 kurs
er gjennomført.
• Trygdeoppgjøret. Det har vært møter 12., 13. og 18. mai. Krav 1 – Forhandlingsretten må
gjeninnføres og pensjonene må følge lønnsveksten. Krav 2 – Øke minstepensjonen. Problem :
Etterslep fra 2021. Har fått – 0,55%, krav 1,1%. Tilbud pr. 19.5.2022 – 4,12% til pensjonister
generelt og minstepensjonister.
• Markering foran Stortinget 7. juni – mer informasjon kommer.
• Forberedelse til PF´s landsmøte 2023 – avdelingenes involvering vil bli tema i
lederkonferansen. AU/landsstyret sender forslag seinest den 31.oktober 2022 til
Pensjonistforbundet.
Vedtak: Tas til orientering.

Ad. punkt 3
Vestoppland er nedlagt pr. 1.4.2022. Landsstyret er orientert om utviklingen i saken, som er i god
prosess.
Vedtak: Tas til orientering.

Ad punkt 4
Romsdal har besluttet i ekstraordinært årsmøte at de skal legges ned som egen avdeling.
AU innstiller til landsstyret å beslutte følgende:
«Romsdal avdeling avvikles fra og med 1. mai 2022. Det iverksettes et arbeid med å integrere
avdelingens medlemmer i en annen avdeling; fortrinnsvis Nordmøre avdeling. Nordmøre avdeling er en
liten avdeling, og landsstyret mener at det kan være hensiktsmessig at også Sunnmøre avdeling deltar
i det videre arbeidet.
Landsstyret henstiller til Nordmøre avdeling å lede dette arbeidet i tett samarbeid med tidligere
leder i Romsdal avdeling, Sunnmøre avdeling og Arbeidsutvalget. Romsdal 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».
Vedtak:
Saken er enstemmig vedtatt av Landsmøtet. Nordmøre avdeling kontaktes for å starte den videre
behandlingen umiddelbart.
Ad punkt 5
Økonomiansvarlig, Inger-Marie gjennomgikk status pr. april/mai.
Det er en usikkerhet ift velferdsmidler fra Posten, venter på tilbakemelding.
Har brukt penger på systemopplæring som planlagt. God kontroll på økonomien.
Ønsker innspill på tema til neste landsstyremøte, gjerne også alternativt møtested.
Vedtak:
Tas til orientering.
Ad punkt 6
Dagsorden for Lederkonferansen ble gjennomgått.
Vedtak:
Tas til orientering.
Ad punkt 7
Sjekk om det er mulig å opprette en egen avtale med et reisebyrå som kan brukes av deltakere til/fra
Landsstyre-/Lederkonferanse-møter.
Vedtak:
Undersøkes av AU.
Møtet ble hevet klokken 16.30.

Kjellaug Kristiansen Jota
Leder
(sign)

