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

12
10.11.2022
Kjellaug Kristiansen Jota
Jan Bekkevold
Inger-Marie Stokker
Else Margrete Myhre

Sted:
Forfall:

zoom

Til stede
(andre):

Sakliste:
1. Nytt medlemssystem.
2. Orienteringssaker
3. Eventuelt

Ad punkt 1
•
•

Jan B orienterte om arbeidet som er gjennomført med medlemssystemet etter landsstyremøtet.
Det har vært bred kontakt med Zubarus om tilrettelegging for å ta systemet i bruk. Det gjennomføres testing
av deler av medlemsmassen og det er igangsatt et arbeid med å lage OCR-konto og blankett for at
kontingenten skal gå direkte til Postens Pensjonistforbund.

•

Det er nært samarbeid med både intern og nåværende ekstern brukerstøtte . Brukerstøtte vil utarbeide en
enkel brukerveiledning både for brukerne og for brukerstøtte selv.

•

Det er avklart at brukerstøtte skal administrere våre tilganger og avganger til systemet. Det vil bli tofaktor
pålogging på samme måte som ved nåværende system.

•

Det forventes at alle medlemmer/avdelinger er lagt over i det nye systemet i månedsskiftet
november/desember, og informasjon/opplæring av brukerne vil starte umiddelbart etter det.

Hva etablerer vi med det nye medlemssystemet;
• Datavask en gang pr. år – sjekker postadresser, døde personer, fødselsdato og mobilnummer – styres
sentralt/betales sentralt.
• Mulighet for utsendelse av SMS med medlemskort til de som ønsker det – styres lokalt/betales lokalt pr.
SMS.
• Mulighet for utsendelse av SMS ved behov – styres lokalt/betales lokalt pr. SMS.
• Mulighet for å sende ut epost fra systemet – styres lokalt/betales sentralt.
• Mulighet for å opprette arrangement for turer, møter og lignende – styres lokalt.

Vedtak: Tas til etterretning. Det utarbeides eget informasjonsskriv om aktuelle tilleggsvalg i systemet og
denne sendes avdelingene.
Ad punkt 2
•
•
•
•

Invitasjon fra Hedmark og Gudbrandsdal om styrekurs, Kjellaug og Jan kjører kurset.
Nytt fra Sentralstyret PF: Inger-Marie orienterte
Oppdatering av håndbok og maler: Arbeidsfordeling foretatt
Forespørsel om kontingent i Fagforbundet: Besvart

Vedtak: Tatt til orientering.
Ad punkt 3
Ingen saker.

Neste AU-møte 30. november i Posthuset klokken 10-14.
Kjellaug Kristiansen Jota
Leder

