Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget
Møte nr./dato
Til stede:

11
18.10.2022
Kjellaug Kristiansen Jota
Jan Bekkevold
Inger-Marie Stokker
Else Margrethe Myhre

Sted:
Forfall:

Thon Hotel Oslo Airport

Til stede
(andre):

Sakliste:
1. AU-protokoll nr. 10 – 06.10.2022
2. Orientering; jubileum, PF-SST, CUP-kamp, Pensjonisten, digitale kurs, Romsdal avdeling
3. Forberedelse til Landsstyremøte 19.10.2022
4. Møteplan 2023
5. Eventuelt

Ad punkt 1
•

AU-protokoll nr. 10 – 21.09.2022

Vedtak: Endre teksten i punkt 4, første kulepunkt til «Regnskap og budsjett sendes til landsstyret.»
Protokollen ble deretter godkjent.
Ad punkt 2
•
•
•
•
•
•

Kjellaug drar på julemøte i Buskerud 14. desember.
Kjellaug drar på årsmøtet i Sunnhordland 8. februar 2023.
Inger-Marie orienterte fra Pensjonistforbundets sentralstyre – fokus på statsbudsjett og
landsmøteforberedelser.
CUP-kamp for damer. Informasjon er lagt ut på nettsiden og sendt ut i epost til alle avdelinger.
Bladet Pensjonisten. Vi har ferdige artikler tom utgave 2 i 2023. Avtalt med Trond Nedrebø å forberede enda
4 artikler til første halvår 2023.
Else skriver en sak ang. digitale kurs – og viktigheten av å «smi mens jernet er varmt»

Vedtak: Tas til etterretning.
Ad punkt 3
•

Pensjonistforbundets landsmøte 2023: Det er kommet inn 3 forslag fra Gudbrandsdal avdeling og 1 forslag
fra Oslo avdeling. I tillegg har AU utarbeidet 4 forslag. Det er laget innstillinger til alle forslagene.
• Det kom inn 3 forslag fra Trøndelag Sør etter at fristen var gått ut. De er behandlet på dagens møte og det er
laget innstillinger også på disse.
• Orienter om at Romsdal avdeling er nedlagt og at samtlige medlemmer er overført til Nordmøre avdeling.
• Det er laget innstilling på forslaget fra Haugesundregionen om 100 % Strømstøtte til minstepensjonister.
Aktuelle saker det skal informeres om;
• Nytt medlemssystem
• Medlemsutvikling
• Styrekurs, brukerstøtte-kurs og digitale kurs
• Anmode avdelingene om å bruke årsmøteplanleggeren som ligger på nettet
• Arendalsuka
• Statsbudsjettet
• Landsmøte PF 2023
• Pensjonsreformen
• Regnskap 2022 per september– er revidert av revisor Laurentse Foss

•

Budsjett 2023 legges fram med forslag om å øke kontingenten med kr. 20,00.

Vedtak: Tas til etterretning.
Ad punkt 4
Møteplan for 2023:
• 21. februar
• 22. februar
• 29. mars
• 18. april
• 19. april
• 24. mai
• 14. november
• 15. november

– AU-møte
– Landsstyremøte
– AU-møte zoom eller fysisk
– AU-møte
– Lederkonferanse (etter årsmøtene i avdelingene)
- AU-møte zoom eller fysisk
– AU-møte
– Landsstyremøte

Vedtak: Tas til etterretning.

Ad punkt 6
•

Det anbefales å melde seg på webinaret «LEVE HELE LIVET» 16.november klokken 9-13.

Neste AU-møte 15. november – zoom (9-12).
Kjellaug Kristiansen Jota
Leder

