POSTENS PENSJONISTFORBUND
Protokoll fra AU 7/2022 – fra møte 15.6.2022 Posthuset
Til stede: Kjellaug Kristiansen Jota, Jan Bekkevold og Else Myhre
Forfall:

Inger-Marie Stokker

Saksliste:
1. Protokoll fra møte 6 – 19.5.2022
2. Orienteringssaker
3. Oppfølging av lederkonferansen
4. Google Analytics
5. Krav til statsbudsjettet mv
6. Møter høsten 2022
7. Forberedelse til Pensjonistforbundets landsmøte (2023)
8. Eventuelt
Ad punkt 1
AU-protokoll nr. 6 fra 19.5.2022.
Vedtak: Protokollen godkjennes.
Ad punkt 2
• Medlemsmøte på Sunnmøre 25. oktober. Kjellaug deltar.
• Styrekurs for Hordaland, Sunnhordland og Haugesundregion 1. september – Kjellaug og Jan
kjører kurset.
• Digitalt kurs – Hedmark/Gudbrandsdal og Oslo har rapportert om gjennomførte og planlagte
kurs.
• Brukerstøttekursene går etter planen – 9 avdelinger har gjennomført kurs.
• Vestoppland – Overføringen av medlemmer til Gudbrandsdal er gjennomført.
• Romsdal – 16. juni starter arbeidet for å avvikle avdelingen.
• Møter i Pensjonistforbundet – referatene er gjennomgått.
• Informasjonsmøte med Posten er gjennomført – Kjellaug og Jan deltok.
• Medlemsmøte i Telemark avdeling 23. mai – Jan og Else deltok.
Vedtak:Tas til etterretning.
Ad punkt 3
• Referatet ble gjennomgått og er lagt ut på nettsiden.
Vedtak: Tas til etterretning.
Ad punkt 4
• Google Analytics, som Postens Pensjonistforbund nettopp har abonnert på kan etter hvert bli
ulovlig å bruke i Norge. Brukerstøtte(Asbjørn Ness) foreslår derfor at vi i stedet abonnerer
på et tysk program som følger GDPR-lovgivningen. Abonnementskostnaden kan deles mellom
han og PPF. Brutto årlig abonnementsavgift er kr. 550,00. AN vil i tillegg kunne tilrettelegge
ordningen for bruk for våre systemer til en pris av max 2 timer a kr. 660,00 + mva.

Vedtak: Arbeidsutvalget tiltrer forslaget og svarer intern brukerstøtte som behandler saken videre.
Ad punkt 5
Krav til statsbudsjettet;
1. Forhandlingsrett
2. Økt minstepensjon
3. Styrking av kommuneøkonomien
4. Midler til å bekjempe ensomhet blant eldre
5. Tannhelse en del av egenandelsordningen
6. Digital opplæring
Postens Pensjonistforening støtter disse kravene.
Vedtak: Tas til etterretning.
Ad punkt 6
• Arendalsuken 14.-17. august
• AU-møte 30. august (9-11) – zoom
• AU-møte 21. september – fysisk (10-14) - Posthuset
• AU-møte 6. oktober (9-11) – zoom
• AU-møte 18. oktober (13-18) – fysisk – Gardermoen
• Landsstyre-møte 19. oktober (8.30-15) – Gardermoen
• 27. oktober – SAKO-konferanse
• 16. november – AU-møte
• 30. november – AU-møte -fysisk (10-14) – Posthuset
Vedtak: Tas til etterretning.
Ad punkt 7
PF-Handlingsprogrammet gjøres tilgjengelig for alle avdelinger – legges ut på nettet med et
informasjonsskriv om hvilken behandling avdelingene bør ha av dokumentet.
Fysisk dokument ble levert ut til alle på lederkonferansen den 20. mai.
Vedtak: Jan forbereder informasjon som skal legges ut på nettsiden når AU har behandlet saken i
august.
Ad punkt 8
• Mulig stoff til august-nummeret av Pensjonisten. Beskrivelse fra Hedmark/Gudbrandsdal om
hvordan de har gått frem for å få medlemmer til å melde seg på digitale kurs. Else tar kontakt
med Liv Harildstad Kristiansen fra Hedmark.
• Logo for Postens Pensjonistforbund – følgende logo skal brukes av alle avdelinger

Vedtak: Tas til etterretning.
Kjellaug Kristiansen Jota
Leder
(sign)

