
 
 

Lederkonferanse 19. - 20. mai 2022 
 

Møtested: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen 
 

Til stede: 18 representanter fra avdelingene  

14 representanter fra Landsstyret (7 av Landsstyrets medlemmer representerte også 

avdelinger) 

  Deltakerliste ligger på slutten av dette referatet. 

Program: 

 

19. mai  

18:30 -  Middag og sosialt samvær 

20:30 -  Foredrag av Steinar Barstad – «Om å vara bessfar» 

  

 

20. mai   

07:00 – 08:30 Frokost 

08:30 – 09:00 Åpning – presentasjon - kjøreplan     

09:00 – 10:00 Aktuelle saker – inkl. Forberedelse til PF´s landsmøte    

10:00 – 10:15 Pause 

10:15 – 10.45 Kontingentinnkreving – status ved Jan 

10:45 – 12:30 Innspill fra avdelingene (inkl pause) 

12:30 – 13:30 Lunsj 

13:30 – 14:45 TryggEst – innledning ved John-Ingvard Kristiansen fra Bufdir 

(Barne-/ungdoms- og familiedirektoratet) 

14:45 – 15:00 Oppsummering og avslutning 

 

Åpning – presentasjon – kjøreplan v/Kjellaug   

  

Lederen ønsket alle velkommen til lederkonferansen. 

Åpning og presentasjon av kjøreplan. 

 

Aktuelle saker 

 

• Årsmøter. Alle årsmøter er gjennomført. Det er et ønske at årsmøter blir gjennomført iht 

vedtektene, dvs før 31.3.  

• 3 avdelinger har fått ny leder, det er Hedmark, Vestfold og Tromsø. 

• Det er en utfordring å skaffe nye tillitsvalgte, 2 avdelinger har blitt lagt ned i perioden. Det 

er Vestoppland og Romsdal. Vestoppland vil overføre medlemmer til avdeling Gudbrandsdal. Det 

pågår en vurdering hvor medlemmene i Romsdal skal overføres. 

• 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.  



• Idrettsmerke – artikkel er lagt ut på nettet.  

• Øyvind Magne Hegglund fra Haugesundregion ble på møtet hedret med gullmerke for lang og 

tro tjeneste for Postens Idrettsforening. 

• Arbeidsgruppe jobber for å finne ny løsning for innkreving av medlemskontingent. Deltakere er 

Jan Bekkevold (leder), Geir Gjesten, Holger Zachariassen og Aud Nielsen. De har innhentet 

tilbud fra 4 leverandører (inkludert Asbjørn Næss). Etter planen skal arbeidet være sluttført 

i løpet av året.  

• Medlemsbevis – det er laget en løsning for å skrive ut medlemsbevis til de som har behov for 

det. Utprint av medlemsbevis gjøres lokalt. Beskrivelse ligger på nettsiden. 

• Frivillighetens år – Informasjon om Sykkelturen 2022 ligger på nettsiden. Der er en link til 

kart over ruten til sykkelturen og link til de frivillige som kan kontaktes på hvert sted. 

• Vi har fått melding om at Posten har bevilget kr. 650.000 i velferdsmidler til Postens 

Pensjonistforening. 

• 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. Det anbefales at podkasten som ligger på PF´s nettside kan 

vises i styremøter i avdelingene.  

• Markering foran Stortinget 7. juni klokken 12.00. Alle oppfordres til å møte opp. 

• Forberedelse til PF´s landsmøte 28. mai – 1.juni 2023. Avdelingenes kan sende inn forslag til 

AU før 30.september 2022. AU/landsstyret sender forslag seinest den 31.oktober 2022 til 

Pensjonistforbundet.   

 

Medlemsutvikling – mai 2022; 

• Antall betalt - 5523 

• Antall slettet - 166 

• Antall vervet – 97 

 

Utfordring – Hvordan «holde på medlemmer»? 

 

Innspill fra avdelingene. 
Deltakerne ble inndelt i 5 grupper, det ble en nyttig og bra gjennomgang av «hva som fungerer bra» og «hva kan 

bli bedre» i avdelingene. I tabellen under er alle gruppe-svarene lagt inn ubehandlet. 

Hva fungerer bra Hva kan bli bedre? 

Gruppe 1 

• Investert i betalingsterminal  

• Microsoft-familieabonnement – deles med 
alle styremedlemmer 

• Gå turer  

• Ringe rundt til medlemmer; hvordan står 
det til? 

• Medlemsmøter med innleid underholdning 

• Flere bør vurdere underholdning, pluss 
faglig 

• Informasjon digital opplæring (sentralt) 

• Verve nye medlemmer 

• Øke antall e-post medlemmer 

• Loddsalg /quiz  

Gruppe 2 

• Verving med personlig samtale 

• Turer til nye steder 

• Møter på forskjellige steder 

• Delegere oppgaver innen styret 

• Oppmerksomhet til jubilanter 

• Få flere til å delta på møter: Sette opp buss 
til møter – refundere reiseutgifter 

Gruppe 3 

• Oppmøte på medlemsmøter og turer er bra 

• Styrene fungerer godt 

• Gjenvalg er bra – men ikke sovepute 

• Digitale kurs – problemer med å få 
medlemmene til å melde seg på 



• Kontorteknisk til arbeidsgiver – bra 

Gruppe 4 

• Kaffe-treff kan være rekrutteringsarena 

• Kontinuerlig opplæring – første styremøte 
etter årsmøte 

• Tvungen leseplikt på e-postsystemet – alle 
ser alt som går ut og alt som kommer inn 

• Telefon eller besøk/kontakt med 
medlemmer 

• Viser fram gamle bilder på kaffemøter 

• Mange har gode erfaringer med turer 

• Viktig å ta vare på historie 

• Vanskelig å få medlemmer fra Bring 

• Digitale systemer kan brukes bedre 

• Få ønsker å bli tillitsvalgt 

• Kan bli bedre på faglig innhold på møter 

• Direkte kontakt med medlemmene bør bli 
bedre 

• Alle fra 80 år bør få en blomsterhilsen og 
spesiell invitasjon til medlemsmøter 

• Variere på møteplasser for medlemsmøter 

Gruppe 5 

• Fornøyd med medlemsmøter og turer 

• Gåturer 

• Sosiale fellesskapet 

• Tema for møter legges ut på hjemmesiden 
 

• Dataopplæring - motivere folk til å være 
med på kursene 

• Bruk SMS i kommunikasjon med 
medlemmene 

• Nye medlemmer – vervepremier 

• Få opp aktiviteten i rodene 

• Eldrepolitikk – tema på medlemsmøter 

 

Oppfordring! Legg gjerne ut på nettsiden informasjon om det som fungerer godt i egen avdeling. 

       

TryggEst – foredrag ved John-Ingvard Kristiansen (eldrepolitikk) 

 

Et prosjekt som skal gi vern for voksne mennesker som blir utsatt for vold. 

Eldreråd kan ta opp dette med kommunen om de ikke har innført TryggEst. 

Kommuner kan få tilskudd om de innfører ordningen. 

Les mer på nettsiden www.tryggest.no 

 

Oppsummering og avslutning 

 

Kjellaug stilte spørsmålet om vi skal fortsette å ha lederkonferanser? 

Deltakerne ønsker dette. 

Kjellaug oppfordret alle avdelinger til å samarbeide, gjøre hverandre gode. Gjerne også foreslå 

tema som vi kan ha på neste Lederkonferanse og også evt. nytt sted for konferansen. 

 

Kom gjerne også med stoff til bladet «Pensjonisten» der Postpensjonistene har en side til 

disposisjon. Hvis vi ikke får stoff fra avdelingene, må vi sannsynligvis gi fra oss siden til noen 

andre. Eksempler på artikler er turer, kurs, kaffe-treff, morsomme historier fra vår tid i Posten, 

hobbyer som postpensjonister har og lignende. 

       

 

Kjellaug Kristiansen Jota, leder 

http://www.tryggest.no/


 

 

 

Deltakere på Lederkonferanse på Thon Hotel Airport Hotel 19.-20.5.2022 

Etternavn Fornavn/ 
mellomnavn 

Avdeling 

Jota Kjellaug Kristiansen Hedmark 

Bekkevold Jan Østfold 

Stokker Inger-Marie Oslo 

Myhre Else Margrete Oslo 

Tenggren Ann Karin Salten/Lofoten 

Kjøren Ingvar Oslo 

Ludvigsen Eli M Hordaland 

Myklebust Irene Haugesundsregionen 

Zachariassen Holger Agder 

Angelsen Birger Mo 

Helland Karl Gudmund Sunnmøre 

Bredli Leif Gudbrandsdal 

Torsen Aase Marit Romerike/Glåmdal 

Hegglund Øyvind Magne Haugesundregionen 

Dyrlie Jan Nordmøre 

Samuelsen Nina Vesterålen 

Pedersen Paul Tromsø 

Dyrvik Svein Kåre Trøndelag Sør 

Toft Elsa Helgeland 

Eik Eli Roseth Sunnhordland 

Finnsen Arild Agder 

Hansen May Elise Seglsten Midt-Troms 

Berg Svein Erling Harstad 

Olsen Mai Synnøve Eidem Hedmark 

Fimreite Jermund Sogn og Fjordane 

Øgreid Elin Stavanger 

Strand Brit Vestrum Trøndelag Nord 

Eriksen Thorbjørn Østfold 

Kaasa Bjørn Tore Vestfold 

Larsen Frank Roy Telemark 

Dybvik Jan Buskerud 

 

 

 

 

 

 


