PP-Akershus
29.01.18

Infobrev Nr. 01/18 fra Pensjonistpartiet i Akershus
Godt nytt år til alle tillitsvalgte i Akershus
Vel overstått med årsmøtene i kommunepartiene!
Frister

Frist- og aktivitetsliste februar 2018
Frist

Aktivitet

Til

01.02.

Innbetaling av kr. 15. pr. medl. til HS

Konto 7334 05 55705

08.02.

Frist for innmelding av saker til styremøte 16.02. post@akershuspensjonistparti.no

12.02.

Melding av saker som skal opp på Årsmøtet i post@akershuspensjonistparti.no
fylket 28.02.18 (Jfr. pkt. om Årsmøtet)
Melding om antall og navn på delegater til post@akershuspensjonistparti.no
Årsmøtet i PP-Akershus
Forslag til saker som ønskes tatt opp på post@akershuspensjonistparti.no
Landsmøtet 12.-13.05.18 (m/begrunnelse)
(årsmøtet PPA vurderer innkomne forslag)

15.02.

Revisorgodkjente medlemslister og samt orgnest@akershuspensjonistparti.no
regnskapssammendrag sendes fylket og HS
post@pensjonistpartiet.no

15.02.

Årsmøteprotokollen fra lokalpartiene til fylket

orgnest@akershuspensjonistparti.no
leder@akershuspensjonistparti.no

16.02.

Styremøte i PP-Akershus kl. 10:00
Årsmøtesaker

Innkalling sendes ut 10.02.

20.02.

Digital utsending av årsmøtepapirer.
Ansvar: Ola Øygard

lokalpartilederne

28.02.

Årsmøte 2018 (Fylkeskommunen i
Galleriet/Oslo) kl. 10:00
Innsjekking fra 09:50

07.03.

Konstituerende møte i PP-Akershus

Pensjonistpartiet i Akershus
Tlf. 479 10 758
post@akershuspensjonistparti.no

PP- Akershus
Delegater til fylkesårsmøtet

Tabellen nedenfor viser hvor mange delegater hvert lokalparti har rett til å melde på til
årsmøtet i år. Ref. Vedtektene § 7.10 b. (Sammensetning og representasjonsrett).
Kommune

Asker

Bærum

Eidsv.

Frogn

Nannes

Nittedal

Skedsmo

Ski

Ullensa

Leder
Stemmetall
Medl.tall

1
1
1

1
2
1

1
1
1

1
1
1

1
0
1

1
0
1

1
1
1

1
1
1

1
0
1

Fylkessty.
Sum

1
4

2
6

1
4

0
3

1
3

1
3

1
3

2
5

0
2

De faste medlemmene i fylkesstyret har automatisk delegatplass på årsmøtet.
Dersom leder i et lokalparti er fast medlem av fylkesstyret (rødmerket i tabellen), vil
lokalpartiet kunne melde på 1 delegat i stedet for leder.
Frist: 12.02.
Sendes til post@akershuspensjonistparti.no

Innsendte saker til fylkesårsmøtet
Innstilling til sakene på årsmøtet vil bli behandlet på styremøte 16. februar.
Følgende saker er allerede innmeldt til sak 15 på fylkesårsmøtet:
15-1
15-2
15-3
15-4
15-5
15-6
15-7
15-8
15-9

Endring av vedtektene
Organisering av HS
Viken fylke
Konflikthåndtering
Informasjonsflyt i fylket
Medlemslister
Vindusposten
Assistert livsavslutning
Nytt navn på partiet

(v/org.nest. Wikstad)
(v/polnest. Jenssen)
(v/orgnest Wikstad)
(v/leder Fiksdal)
(v/styretmedl. Jøsendal og leder Fiksdal)
(v/leder Fiksdal og orgnest Wikstad)
(v/partiets mediegruppe: Jenssen og Fiksdal)
(v/B.Chr. Jenssen)
(v/sekretær Øygard)

Andre saker som ønskes behandlet sendes fylket innen 12.02. (se fristlista).
Sakene bør være skriftlig forberedt slik at sakspapirene kan følge med utsendingen av
årsmøtepapirene rett etter fylkesstyremøtet 16.02. Senest 20.02.

Pensjonistpartiet i Akershus
Tlf.: 479 10 758
post@akershuspensjonistparti.no
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PP- Akershus
Innkalling til kurs 23.02.18
Tid:
Sted:

Fredag den 23.02.18 kl. 11:00 – 14:00
Akershus fylkeskommune (galleriet) rom 275

Fylkesstyret ønsker at styrene i kommunepartiene skal få en så god start på det nye
arbeidsåret som mulig.
Fredag 23.02.18 kl. 11:00 og kl. 14:00 vil vi derfor arrangere et to-tre timers kurs for ledere
og sekretærer i kommunepartistyrene med tema «Fra innkalling til protokoll» der vi tar for
oss prosedyrer og rutiner for de ulike fasene i forbindelse med styremøtene
Etter kurset vil det også bli gitt anledning til å stille spørsmål omkring årsmøtesakene.
Det vil bli gitt tid til prøving og feiling på egen bærbar pc dersom noen har ønske om det.
Kursmateriell vil bli utdelt ved frammøte.
Skriftlig påmelding på mail til leder@akershuspensjonistparti.no innen 15.01.18
Vel møtt til kurs og faglig/sosial input!
Mvh. Ole Kr. Fiksdal / leder PP-Akershus

Informasjon i PP-Akershus
Informasjonsbrevet vil bli sendt ut i slutten av hver måned. Her vil vi sette inn datoer for
frister og begivenheter for den kommende måneden. Det kan bli aktuelt å sende ut infobrev
mellom de faste brevene dersom det skulle bli nødvendig.
Hjemmesiden www.pp-akershus.info inneholder alle administrative forhold i fylkespartiet.
Her finner dere også alle administrative bestemmelser for Pensjonistpartiet samt partiets
program. Her kan en også finne årsmøtepapirene, referater fra møtene i fylkespartistyret,
ledergruppa m.m.
Hjemmesiden www.pensjonistpartiet.no/akershus inneholder i hovedsak politiske
artikler og politisk arbeid i fylkespartiet.
Hjemmesiden
Leder Ole Kr. Fiksdal er superbruker for denne siste siden. Dvs. at jeg har ansvar for å gi
passord og brukernavn til den kommunepartiene peker ut til lokal web-ansvarlig. Jeg må
derfor få inn melding fra alle kommunepartiene på hvem som skal ha ansvar for de lokale
hjemmesideområdene det kommende året. Deretter vil det bli innkalt til et kurs for alle webansvarlige slik at de kan administrere egne sider. Frist for tilbakemelding er 01.03.18.
Det understrekes imidlertid at hjemmesiden er under vurdering og at det kan bli endringer
utover våren.
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PP- Akershus
Innsending av protokoller fra kommunepartiene. Styret skal sende inn protokollene fra
hvert styremøte på mail post@akershuspensjonistparti.no Dersom styret ønsker at
deltagere fra fylkesstyret møter på styremøtene, må beskjed gis i god tid i forveien.
Medlemspleie er viktig for fylkesstyret. Ikke bare ønsker vi å informere om alt det vi gjør,
blant annet gjennom infobrevet og VmA (Vindu mot Akershus), men vi vil gjerne også kunne
sende hilsener til de av vår tillitsvalgte som feirer runde dager. Vi ber derfor
kommunepartistyrene sende inn oppdaterte lister over styremedlemmene med navn,
adresse, telefon og e-postadresse.
Etter årsmøtene i kommunepartiene
På første side har vi satt opp en tabell med absolutte frister for kommunepartiene. I tillegg
vil vi ta med at dersom det er gjort endringer i sammensetningen av styrene, skal dette
registreres i så vel Brønnøysundregistrene som i partiregisteret. Dersom noen av dere har
problem med registreringene, kan dere få hjelp ved å sende en mail til sekretær Øygard på
mail post@akershuspensjonistparti.no
Nye medlemmer
Omsorg for nåværende medlemmer er viktig, men det er både viktig og nødvendig at vi får
inn nye medlemmer dersom vi ikke skal dø ut ad naturlig vei. Derfor er det viktig at Akershus
lager en enhetlig strategi for alle lokallagene. Ett tiltak er at vi må bli mere synlige på flere
områder. Og her igjen er det viktig at viktig at vi er der det skjer, f. eks. på messer og
festivaler o.l. Lederne for lokalpartiene må derfor undersøke om og når slike tilstelninger
skal skje i egne nærområder. Dersom det kan være formålstjenlig at fylket stiller opp med
stand og styremedlemmer, vil vi selvsagt trå til så langt kapasiteten rekker.
Fylkespartiet er også interessert i å få kunnskap om ting som skjer i kommunene, ting som
vil få betydning for våre kjernevelgere. Tips sendes til post@akershuspensjonistparti.no

Kontaktinfo fram til årsmøtet 28.02.18
Leder:
Politisk nestleder:
Organisatorisk nestleder
Sekretær:
Kasserer:
Kommunikasjon

Ole Kr. Fiksdal
B. Christian Jenssen
Leif Wikstad
Ola Øygard
Alf Chr. Aadahl
Frank Jøsendal

leder@akershuspensjonistparti.no
polnest@akershuspensjonistparti.no
orgnest@akershuspensjonistparti.no
post@akershuspensjonistparti.no
kasserer@akershuspensjonistparti.no
frank@akershuspensjonistparti.no

Med vennlig hilsen for PP-Akershus
Ole Kr. Fiksdal / leder
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