PP-Akershus

22..09.18

Infobrev 07/18 fra Pensjonistpartiet i Akershus
Pensjonistpartiet i Lillestrøm
Fet, Sørum og Skedsmo kommuner har slått seg sammen til en
kommune: Lillestrøm, og på ekstraordinært årsmøte 21.09.18 ble
det vedtatt at PP-Skedsmo skal endre navn til

PP-Lillestrøm
PP-Lillestrøm er nå Pensjonistpartiets kommuneparti for de tre sammenslåtte kommunene.
Leder
Nestleder
Kasserer

Anne-Lise Hogstad
Erik Leif Henni
Egidija Nilsen

410 08 589 annelhogstad@icloud.com
913 70 971 rehenni@gmail.com
465 98 009 gida@ernis.no

Postadresse:

Pensjonistpartiet i Lillestrøm
Co. Anne-Lise Hogstad / Voldgata 42 / 2000 Lillestrøm

Styret i PP-Akershus gratulerer PP-Lillestrøm og ønsker dere lykke til med partiarbeidet i tiden
som kommer.

Fra Stormøtet i Lillestrøm 21.09.18
Søndag eller mandag sendes det ut protokoll/referat fra Stormøtet i Lillestrøm 21.09.18; et
møte der vi gikk gjennom og drøftet en rekke saker og problemstillinger foran valget i 2019.
En del saker må følges opp med videre arbeid framover, men en del ting ble avgjort, og på de
neste sidene har jeg tatt med noe av de viktigste beslutningene.

1 Viken fylke
Viken vurderes som det mest sannsynlige utfallet av det sentralpolitiske spillet om regionsreformen. I videre planlegging går vi ut derfor ut fra at vi går inn i en valgkampperiode etter
nyttår der fylkestingsvalget gjelder Viken fylke samt at kommunepartiene skal drive valgkamp
for egne kommuner. Skulle det gå mot at «Viken» blir skrotet, vil nedlagt arbeid likevel kunne
brukes i arbeidet for PP-Akershus, selvsagt med visse, mulige endringer i det trykte
materiellet..
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2 Valgkampanjen
Valgkampanjen består av to deler:
1. Forberedelse og verving
2. Valgkamp
Forberedelse og verving
Forberedelsene består i at vi skaffer til veie materiell, utstyr og trykt materiell. Her har
Stormøtet 21.09.18 uttrykt klare retningslinjer for hva og hvordan, jfr. nedenfor. I
forberedelsene inngår også arbeid med å få fram lokale programmer til årsmøtene i januar.
Vervingen består i hovedsak av å bli synlig for velgerne gjennom aviser og media samt ved
personlig kontakt. Slik nærkontakt får vi kanskje best gjennom stands.
Valgkamp
Årsmøtene og forberedelsene til dem er selvsagt en del av valgkampen. Erfaringsmessig er
dette en tid der flere av partiene «ligger i dvale», noe vi må dra fordel av gjennom aktiv innsats
ved utdeling av vervingsmateriell samt synlighet gjennom media.
Den mest intense delen av valgkampen starter imidlertid opp etter fylkesårsmøtet i februar.
Da skal fylkesprogrammet og kommuneprogrammene danne grunnlaget for innsatsen.

3 «Uniformering»
Kleskode
PP-Akershus går ikke for at vi skal kjøpe spesielle jakker/gensere eller andre plagg med trykk.
Dette vil koste mer enn det smaker, og pengene kan i stedet brukes på effekter og trykt
materiell.
Tillitsvalgte og medlemmer på stand får derfor utlevert klistremerker med logo og partinavn
som kan brukes når det er naturlig at vi blir gjenkjent som gruppe tilhørende Pensjonistpartiet.
Partiets offisielle logo og partinavn i logoform (uten påskrift) brukes, jfr. nedenfor:

Leder undersøker hvor vi kan få dette billigst mulig og tar opp bestilling fra kommunepartiene.
Vi skal også be HS/LS om å vurdere dette som gratismateriell fra sentralleddet.
NB. Fra og med denne valgkampen av skal vi kun bruke materiell og utstyr som er
merket med ny logo. Det viser at vi er en samlet flokk som både er stolte av den logoen
og det partinavnet vi har. Vi skal være «Pensjonistparti-ister» i tidsriktig form!
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Standsutrustning
I forberedelsesfasen skal vi bruke «Enkle stands». Det vil si at vi markerer partiet på et lite
område med et klart budskap, f. eks. i eller utenfor kjøpesentra, trafikknutepunkt o.l.
Dette innebærer at vi bruker et flagg med partinavnet alene eller sammen med en liten disk
med påklistret plakat som symboliserer partiet. En roll-up med partinavn kan brukes i stedet
for, eller sammen med, flagg.
I løpet av våren vil «teltsesongen» starte og det vil bety at de fleste partiene vil dukke opp i
landskapet med party-telt i ulike fasonger og kvaliteter. Her må vi dessverre bare henge på,
og fylkespartiet vil vurdere ulike muligheter for innkjøp med trykk. Dette er imidlertid noe vi vil
komme tilbake til etter nyttår.
Kommunikasjonsansvarlig og leder undersøker mulighetene for rimelig utstyr og tar opp
bestillinger fra kommunepartiene.

4 Progam og annet trykt utstyr
Erfaringen fra forrige valgkamp var at vi opererte med for mange brosjyrer og programmer slik
at prioriterte standpunkter «forsvant i kålen». Møtet kom fram til at vi denne gangen må være
langt tydeligere når det gjelder prioriteringer samt at vi må begrense utvalget av brosjyrer.
Prioriteringer
Leder la fram de programpunktene som politisk nestleder B. Christian Jenssen har foreslått
og sammenholdt det med forslaget HS arbeider med:

Ved en viss samordning av forslagene kan det se ut som om PP-Akershus og HS har omtrent
sammenfallende liste. PP-Akershus har imidlertid tatt med Miljø og klima da vi anser dette for
å kunne bli et vesentlig tema i valgkampen, og fordi vi anser det for å være viktig.
Foranstående er da utgangspunkt for det materiellet vi har utarbeidet og kommer til å lage.
«Hovedprogrammet»
Heftene med «Prinsipp- og handlingsprogrammet» og «Handlingsprogrammet» ansees for å
være lite hensiktsmessige for bruk i den daglige valgkampen. Heftene skal imidlertid være
tilgjengelige i noen eksemplarer for kommunepartiene.
Leder la derfor fram et nytt «Kortprogram» som stormøtet ga full oppslutning til at vi skal bruke
som «Hovedprogram» / «Hovedbrosjyre» ved valgene både på fylkesplan og kommuneplan.
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Brosjyren er et uttrekk av de viktigste programpunktene i Prinsipp- og handlingsprogrammet
samt at det innenfor hvert programpunkt er framhevet med fet skrift hva som er særdeles viktig
for partiet. Heftet har luket ut en del av de programpunktene som ikke er prioritert hverken fra
PP-Akershus eller av HS.
Heftet vil bli trykket opp av fylkespartiet. Et foreløpig opplag vil bli produsert på eget «trykkeri»
og sendt ut til bruk i perioden fram til årsmøtet i februar.
Fylket vil også sende ut restopplaget av «Kortprogrammet» som ble brukt ved siste valg. Dette
kan brukes inntil vi får trykket ferdig det nye kortprogrammet.

NB! Det nye kortprogrammet vil i fortsettelsen ha navnet «Hovedprogrammet»
Fylkesprogrammet
Politisk nestleder og kommunikasjonsansvarlig har over tid arbeidet med et nytt fylkesprogram
til bruk i fylkestingsvalget og er nå kommet så langt at prioriterte hovedpunkt med
kommentarer ligger klart til behandling i ledergruppa og i styret. Arbeidet har blitt noe
komplisert ved uklarhetene omkring dannelsen av Viken, men arbeidet vil likevel fortsette fram
til vi vet hva resultatet blir, og vi vet hvilken organisering HS gir grønt lys for dersom Viken
skulle bli en realitet.
Foreliggende forslag til fylkesprogram vil bli behandlet i ledergruppa før det sendes ut på
høring i kommunepartiene samt behandlet i fylkesstyret.
Programmet blir en del av kommunepartienes materiell for å markedsføre fylket i kampen om
å bli representert i fylkestinget neste periode.
«Miniprogrammet»
Fra flere kommunepartier er det kommet fram ønsker om «Visittkort» som det enkelte partiet
lokalt kan ha «på innerlomma» til utdeling når en til daglig treffer folk som kan være intersserte
i å lukte på medlemsskap eller annen form for støtte. Ut fra de prioriteringene som er gjort av
fylket samt forslaget fra HS, la leder fram et forslag til en «petit-brosjyre» som kan brukes som
«visittkort». I tillegg til et kortfattet sammendrag innenfor de prioriterte områdene gir visittkortet
et kommunepolitisk inntrykk ved at det er signert både av leder i kommunepartiet og av
fylkesleder.
Fylket vil trykke opp denne brosjyren i et begrenset opplag til hvert kommuneparti og sendes
ut rimelig raskt. Ingen kostnader for kommunepartiene.

NB! Det nye visittkortet vil i fortsettelsen ha navnet «Miniprogrammet»

Lokale programmer og vervingsbrosjyrer
På årsmøtene i januar skal kommunepartiene behandle de lokale programmene som skal
brukes ved kommunevalgene. Programmene skal i størst mulig grad ta for seg saker og
politiske områder som er aktuelle i egen kommune, men også de prioriteringene som er gjort
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av fylkespartiet og HS/LS skal gjenspeiles i lokalprogrammene. Kommuneprogrammene må
være ferdig behandlet og trykket til valgkampsesongen starter for fullt i apil/mai.
I perioden til programmet for 2020-2023 er ferdig for utdeling og bruk, må kommunepartiene
ha andre brosjyrer som kan brukes til verving og utdeling på møter m.v. Her står hvert enkelt
kommuneparti fritt til å velge utforming og innhold ut fra de sakene de prioriterer akkurat nå.
Fylkespartiet kan selvfølgelig være med som rådgivere samt gi teknisk assistanse ved
utforming og trykking, men her må hvert kommuneparti velge den løsningen de selv synes er
best.
På Stormøtet ble det lagt
fram og delt ut eksempler
på brosjyrer som er laget i
Nordre
Follo
og
i
Lillestrøm. I tillegg ble det
referert til brosjyre som er
laget i Bærum. Det er en
forutsetning at brosjyrer
som
lages,
sendes
fylkespartiet v/leder slik at
de til sammen utgjør en
«idébank» som vi alle kan
dra nytte av.
Kommunale brosjyrer må
bekostes av det enkelte
kommunepartiet.
Begge brosjyrene har to
sider i tillegg til de som er
vist, blant annet én side
med innmeldingsformular.
Brosjyrene er i tillegg
utformet med to ulike
utgangspunkt.
Nordre Follo har satset på
å profilere tre personer i
sin brosjyre. Dette gir hele
brosjyren et personlig
preg som i mange
sammenhenger
virker
udelt positivt.
Lillestrømbrosjyren er noe mer saksorientert, noe som gjør at den med fordel kan brukes i et
større område med mye upløyd mark for PP. Å fremheve enkeltpersoner her kan da virke mot
sin hensikt. Dette er imidlertid vurderinger hvert enkelt kommuneparti må gjøre selv.
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VmA (Vindu mot Akershus)
Tilbakemeldingene fra Stormøtet var entydige på at vi skal
beholde VmA som medlemsavis for PP-Akershus. Noen
lokalpartier hadde god erfaring med å kunne dele ut avisen på
stands, mens andre hadde positive signaler på at den var god
som ren medlemsavis. Ut fra det som kom fram på møtet, vil PPAkershus forsette med ugivelse av avisen i den formen den har
nå. Kommunepartiene får så benytte den slik de selv mener er
formålstjenlig for eget partilag.
VmA prøver å ta inn artikler som relaterer seg til de temaene vi
skal prioritere i valgkampen samt artikler som enkelte
lokalpartier er opptatte av.Redaksjonen oppfordrer derfor alle
om å komme med programartikler eller om «smått og stort» om
det som skjer i den enkelte kommune. Legg gjerne ved bilder
som kan «sprite opp teksten» en smule.
Kommunepartiene kan bestille begrensede antall eksemplarer fra fylkespartiet, men de må da
betale en sum på kr. 2,50 pr eksemplar for en firesidig avis samt kr. 5,00 for en 8-siders avis.
Dette vil da dekke de reelle kostnadene for papir og trykk.
Avisen vil også bli lagt ut på vår blogg www.pp-akershus.info slik at de som vil, kan hente den
fram via nettet.
Synlighet i media: Artikkelbank
Jeg har samlet artiklene som er gjengitt på bloggen, vår i en «artikkelbank». I tillegg har jeg
også samlet en del artikler som er kommet på trykk i lokale så vel som sentrale media. Til
sammen har jeg da en bunke artikler som kan brukes som utgangspunkt for artikler de enkelte
kommunepartiene kan bruke i egne lokalaviser, eller en kan prøve å få dem trykket under
navnet til den som har skrevet dem.
Jeg oppfordrer sterkt til at når dere sender inn artikler til ulike media, så må dere også sende
dem til meg slik at vi også kan legge dem ut på bloggen, enten på forsiden eller under det
enkelte kommunepartiet.. Det kan gi litt hjelp til andre som gjerne vil skrive, men som kanskje
har litt vansker med å komme i gang.
Jeg eller Frank Jøsendal vil mer enn gjerne svare på spørsmål i denne sammenhengen.
Innmelding og medlemspleie
Innmelding i partiet krever oppfølging. For det første må kommunepartiene ha oversikt over
egne medlemmer til bruk for innkreving av kontingent, samt til rapportering som blant annet
skal danne grunnlag for hvor mange delegater som kan sendes til fylkesårsmøtet og deretter
hvor mange delegater fylket skal ha på Landsmøtet.
De siste årene har vi erfart at medlemsregisteret har vært noe frynsete og at rapporteringen
kanskje ikke har vært helt reell. Hele innmeldingssystemet, inkludert medlemsregisteret, er nå
under vurdering. Dette er nødvendig for å skaffe skikkelig oversikt samtidig som det er
nødvendig i henhold til nye regler for personvern. Saken kommer opp på Landsstyret helgen
i slutten av denne måneden, men inntil videre bruker dere innmeldingsskjemaet som er angitt
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på siste side. Det er også mulig å bruke det innmeldingsskjemaet som er utarbeidet som
«svarsendingsavtale med betalt svarsendingsporto. Kommunepartier som ønsker slike
svarsendingsavtale
ferdig
trykt,
kan
bestille
dem
fra
fylkespartiet
på
post@akershuspensjonistparti.no . Reelle trykkekostnader pluss eventuell frakt vil bli belastet
den enkelte kommuneparti.
Regelverket
Avslutningsvis tar jeg med fra møtet at vi delte ut «Regelverket» til samtlige frammøtte. Dette
er da en perm med alle de bestemmelsene som gjelder organisasjon og politikk i PP-Akershus.
De kommunepartiene som ikke hadde representanter på Stormøtet vil få utdelt sine permer i
løpet av et par uker.
Bruk av utstyr og materiell
September 2018-februar 2019:
Enkelt standsutstyr og uniformering, Hovedprogrammet, Miniprogrammet, Lokale brosjyrer
Februar til september 2019:
Enkel stand/Teltstand, Hovedprogrammet, Fylkesprogrammet, Miniprogrammet og
kommuneprogram.

Hovedstyremøte og Landsstyremøte i Stavanger
Kommende helg (28-30. september) vil HS og LS ha møter i Stavanger. For oss i PP-Akershus
vil møtene behandle saker som er svært vikrige for oss. Lista nedenfor er stikkord for saker
som blir behandlet:
Eksklusjonssak i PP-Akershus, PP-Akershus/PP-Viken, programprioriteringer for kommende
valgkamp, medlemsregister, flytting av hovedkontoret, handlingsplan m.m.
Sakene vil bli drøftet med ledergruppa før avreise til Stavanger

Foranstående er et utdrag av hovedpunkter på Stormøtet den 21.09.18, og jeg takker alle
sammen for et godt møte med mange innspill som kommer til å bli fulgt opp den nærmeste
tiden. Jeg viser også til protokollen fra møtet som vil bli sendt ut av Ola i løpet av helgen.

Med gode hilsener fra
Ole Kristian Fiksdal
Fylkesleder PP-Akershus

PP-Akershus
Tlf.: 479 10 758
post@akershuspensjonistparti.no

7

PP-Akershus
Innmeldingsskjema
Mailadresse:
Postadresse:

post@akershuspensjonistparti.no,
PP-Akershus, Mattias Skytters vei 175, 1482 Nittedal

Ja, jeg ønsker å bli medlem i Pensjonistpartiet
kryss av

* Må fylles ut
* Etternavn:

………………………………………

* Fornavn:

………………………………………

* Adresse

………………………………………

* Postnr. og -sted

………………………………………

* Kommune

……………………………………….

* E-post

……………………………………….

* Tlf./mobil

……………………………………….

Fødselsår (frivillig)

…....................................................

Alle opplysninger blir behandlet i samsvar med gjeldende peronvernregler.
Underskrift:

…………………………………….

Du kan også melde deg inn via vårt elektroniske innmeldingsskjema på
www.pp-akershus.info
Vi ønsker deg velkommen som medlem.
Ole Kristian Fiksdal
Leder PP-Akershus
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