Akershus

16.03.19

Infobrev 04/19 fra Pensjonistpartiet i Akershus

Oppfølging av konstitueringsmøtet 15.03.19
Fylkesstyret ble 15.03.19 konstituert gjennom følgende vedtak:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vedlegg 1:
Vedlegg 2:
Vedlegg 3:
Vedlegg 4:
Vedlegg 5:
Vedlegg 6:
Vedlegg 7:
Vedlegg 8:

Konstitueringsprotokoll (=Arbeidsinstruks for 2019)
Justering av adresseliste for styremedlemmene
Instruks for Konfliktgruppa
Taushetserklæring
Valg av kontaktpersoner for kommunepartiene
Landsmøtet 2019
Medlemslister
Valgkampen

Vedleggene er satt inn i dette dokumentet på de neste sidene og vil dermed være
fylkesstyrets forpliktende arbeidsgrunnlag i 2019.03.16
Kommunepartiene tar opp denne infoen som sak på kommende styremøter slik at alle
styremedlemmene har god oversikt over hva fylkesstyret vil arbeide med fram mot
valget i 2019.

Nytt årsmøte i Pensjonistpartiet i Viken
Pensjonistpartiet i Viken v/leder Tone Coucheron har innkalt til nytt årsmøte i Pensjonistpartiet
i Viken den 28.03.19 kl. 14:00-17:00 på Olav Thon Airport Hotel på Gardemoen.
Følgende dokumenter er utsendt til møtet:
Innkalling m/frister for påmelding av delegater (14.03.19) til Leif Wikstad og frist for innsending
av saker (14.03.19) til leder Coucheron. Kommunepartiene har selv ansvar for at fristene bli
overholdt.
Det er også kommet melding fra leder for interimsstyret i Pensjonistpartiet i Viken Leif Wikstad
om at det vil bli holdt nominasjonsmøte etter at årsmøtet er ferdig. Det er også sendt ut forslag
til valgliste.

PP-Akershus
Tlf. 479 10 758
E-post: post@akershuspensjonistparti.no
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Vedlegg 1:

Konstitueringsprotokoll

Instruks for styret i PP-Akershus 2019
Styret
➢ skal arbeide i henhold til bestemmelsene i vedtektenes §7 og etter instrukser gitt for
fylkesstyrer
➢ skal i perioden prioritere arbeid med vedlikehold av eksisterende kommunepartier, verving
av nye medlemmer og kommunevalgene 2019
➢ vil arbeide for en styrt avvikling av Pensjonistpartiet i Akershus i 2019

Styremedlemmer skal
➢
➢
➢
➢

Delta på møter i regi av fylkespartiet
Utføre oppgaver etter pålegg/anmodning fra styret
Delta i arbeidet i kommunene med rekruttering av nye medlemmer
Orientere, oppdatere og bistå kommunepartier de får ansvar for

Leder (leder@akershuspensjonistparti.no) skal
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Sammen med sekretær forberede, innkalle til og lede styremøter i PP-Akershus
Delta på møter og stands i lokalpartiene etter invitasjon og/eller etter behov
Ha ansvar for fylkespartiets medlemslister
Ha ansvar for fylkespartiets blogg www.pp-akershus.info
Lede møtene i fylkespartiets ledergruppe
Lede arbeidet i Konfliktgruppa
Ha ansvar for oppfølging av årsmøtevedtakene
Ha ansvar for forberedelsene til landsmøtet 2019
Ha ansvar for samarbeid med andre fylkespartier, inkludert PP-Viken
Ha ansvar for forberedelsene til landsstyremøtene

Politisk nestleder (polnest@akershuspensjonistparti.no) skal
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Delta på møter i fylkesstyret
Delta på møter i ledergruppa
Delta på møter i Konfliktgruppa
Sammen med leder foreslå og forberede politiske saker til styremøtene i PP-Akershus
I leders fravær lede styremøtene i fylkespartiet
Orientere leder om arbeidet med ulike saker som er til behandling
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Organisatorisk nestleder ( orgnest@akershuspensjonistparti.no ) skal
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Delta på styremøter i fylkesstyret
Delta på møter i ledergruppa
Delta på møter i Konfliktgruppa
Sammen med leder forberede organisatoriske saker til styremøtene i PP-Akershus
Ha ansvar for materiellforvaltningen i fylkesstyret
Samarbeide med leder om fylkespartiets blogg www.pp-akershus.info
Samarbeide med leder vedr. informasjonsflyt i PP-Akershus (Jfr. årsmøtesak 15.6)

Sekretær ( post@akershuspensjonistparti.no ) skal
➢
➢
➢
➢

Delta på møter i regi av fylkespartiet
I samarbeid med leder forberede innkalling og saksliste til fylkespartiets møter
Føre og sende ut protokoll etter møter i fylkesstyret
Motta og fordele henvendelser til fylkespartiets offisielle e-postadresse:
post@akershuspensjonistparti.no
➢ Delta på møter i ledergruppa
➢ Være fylkespartiets/kommunepartienes kontaktpunkt mot
▪ Brønnøysundregistrene
▪ Partiportalen
▪ SSB

Kasserer ( kasserer@akershuspensjonistparti.no )
➢ Regnskapsansvarlig
▪ Betale regninger
▪ Sørge for attestering og anvisning etter regelverket
▪ Etter behov fra styret avgi rapport om økonomisk status
➢ Sammen med sekretær holde lokalpartiene orientert om frister
➢ Delta på møter i ledergruppa
➢ Årsoppgjør for fylkespartiet
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Ledergruppa ( lg@akershuspensjonistparti.no )
I perioden mars – desember 2019 består ledergruppa av
➢
➢
➢
➢
➢

Leder
Pol. nestleder
Org. nestleder
Sekretær
Kasserer

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

Arbeidsoppgaver:
➢ Ledergruppa ledes av leder for fylkespartiet og har som hovedoppgave å forberede saker
som skal behandles i fylkespartistyret.
➢ Ledergruppa er kontaktgruppe for interimsstyret i PP-Viken
➢ Etter fullmakt fra styret kan ledergruppa fatte vedtak på vegne av styret.
➢ Legge fram forslag til tiltak i.h.t. handlingsplan for 2019
➢ Vedtak i ledergruppa skal protokolleres og legges fram til orientering for fylkesstyret.

Konfliktgruppa ( leder@akershuspensjonistparti.no )
Etter vedtak på årsnmøtet 2019 består Konfliktgruppa i Pensjonistpartiet i Akershus av
➢ Leder
➢ Politisk nestleder
➢ Organisatorisk nestleder
Konfliktgruppa arbeider etter vedtatt instruks.

Ole Kr. Fiksdal
Fylkesleder
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Vedlegg 2:

Adresseliste for fylkesstyret 2019

Vedlegg 1: Adresseliste til fylkesstyret 2019
Verv
Leder
Polnest
Orgnest
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vara
Vara
Vara
Vara

Etternavn
Fiksdal
Jenssen
Jøsendal
Øygard
Aadahl
Pyk
Engebretsen
Nilsen
Kotte-Eriksen
Christophersen
Bech
Willumsen
Henni

Vedlegg 3:

Fornavn
Ole Kristian
Bernhardt Christian
Frank
Ola
Alf Christian
Liv Hammer
Petter
Egidija
Erik
Knut Erik
Romar
Kaj
Erik Leif

Adresse
Mattias Skytters vei 175
Lysaker Brygge 36
Gamle Drammensv. 269
Moreneveien 7B
Ellingsrudlia 36
Ovensbakken 50D
Sagstien 10
Nygata 3
Haugbakken 11
Alfheim 15
Manesjen 4B
Tulatoppen 34
Skedsmogata 49

Postnr. Poststed
1482 Nittedal
1366 Lysaker
1383 Asker
1400 Ski
1400 Ski
1361 Østerås
2070 Råholt
1467 Strømmen
1346 Gjettum
1384 Asker
2050 Jessheim
2016 Frogner
2000 Lillestrøm

Mob.tlf
E-post
47 91 07 58leder@akershuspensjonistparti.no
93 21 73 10
jenssen@online.no
99 01 91 09
info@biztranslations.no
90 91 93 28 post@akershuspensjonistparti.no
90 02 25 99
a-chaada@online.no
67 14 19 21
livh.pyk@online.no
97 41 62 16
evel-oe@online.no
46 59 80 09
gida@ernis.no
46 61 35 85
kotte-eriksen@hotmail.com
97 61 55 57
knuerchr@online.no
41 50 28 13
romar.bech@yahoo.no
45 22 69 26
kajwil@online.no
91 37 09 71
reihenni@gmail.com

Konfliktrådet

Konfliktrådet i Pensjonistpartiet i Akershus 28.02.19 ->
På årsmøte 28.02.19 ble følgende styremedlemmer valgt inn i Konfliktrådet for perioden
mars 2019 -> desember 2019:
Verv
Leder
Polnest
Orgnest
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vara
Vara
Vara
Vara

Etternavn
Fiksdal
Jenssen
Jøsendal
Øygard
Aadahl
Pyk
Engebretsen
Nilsen
Kotte-Eriksen
Christophersen
Bech
Willumsen
Henni

Fornavn
Ole Kristian
Bernhardt Christian
Frank
Ola
Alf Christian
Liv Hammer
Petter
Egidija
Erik
Knut Erik
Romar
Kaj
Erik Leif

Adresse
Mattias Skytters vei 175
Lysaker Brygge 36
Gamle Drammensv. 269
Moreneveien 7B
Ellingsrudlia 36
Ovensbakken 50D
Sagstien 10
Nygata 3
Haugbakken 11
Alfheim 15
Manesjen 4B
Tulatoppen 34
Skedsmogata 49

Postnr.
1482
1366
1383
1400
1400
1361
2070
1467
1346
1384
2050
2016
2000

Poststed
Nittedal
Lysaker
Asker
Ski
Ski
Østerås
Råholt
Strømmen
Gjettum
Asker
Jessheim
Frogner
Lillestrøm

Kommune
Nittedal
Bærum
Asker
Nordre Follo
Nordre Follo
Bærum
Eidsvoll
Lillestrøm
Bærum
Asker
Ullensaker
Lillestrøm
Lillestrøm

Mob.tlf
E-post
47 91 07 58
leder@akershuspensjonistparti.no
93 21 73 10
jenssen@online.no
99 01 91 09
info@biztranslations.no
90 91 93 28
post@akershuspensjonistparti.no
90 02 25 99
a-chaada@online.no
67 14 19 21
livh.pyk@online.no
97 41 62 16
evel-oe@online.no
46 59 80 09
gida@ernis.no
46 61 35 85
kotte-eriksen@hotmail.com
97 61 55 57
knuerchr@online.no
41 50 28 13
romar.bech@yahoo.no
45 22 69 26
kajwil@online.no
91 37 09 71
reihenni@gmail.com

Konfliktrådet arbeider etter instrukser og veiledninger gitt av fylkesstyret.
Det legges særlig vekt på følgende dokumenter:
• Etiske retningslinjer
• Vedtektene
• Varslinger
• Konfliktløsning og varslingsrutiner
• Taushetserklæringen

Dokumentene er tatt inn i fylkets vedlegg til Håndbok for tillitsvalgte, jfr. fylkets blogg
www.pp-akershus.info / Sentralt / Regelverket / fylkets instrukser (Link)
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Vedlegg 4:

Taushetserklæring

I sitt «Januarbrev» har leder Coucheron pekt på nødvendigheten av at alle tillitsvalgte retter
seg etter «Lover og regler»; spesielt har hun pekt på «Etiske retningslinjer» og «Vedtektene».
Et vesentlig punkt i retningslinjene er taushetsplikten, og styret i Pensjonistpartiet i Akershus
har derfor undertegnet taushetserklæring i år som tidligere år. Følgende retningslinjer gjelder:
Taushetsplikt i Pensjonistpartiet er en plikt du har til å hindre uvedkommende adgang
eller kjennskap til taushetsbelagt informasjon du får i forbindelse med vervet i partiet.
Til vanlig vil taushetsplikten omfatte informasjon om noens personlige forhold, men
også forhold som angår organisasjonen og utviklingsarbeid innenfor partiet, kan
komme inn under taushetsbelagte opplysninger.
Skriftlig dokumentasjon som behandles i partiet, kan unntas offentlighet ved at den
merkes tydelig med «Unntatt offentlighet», «Konfidensielt», «Fortrolig» eller
«Hemmelig. Når du mottar slik informasjon, plikter du å overholde taushetsplikten.
Dersom du ønsker å få nedgradert eller opphevet en påtegning om taushetsplikt, må
dette tas opp i det organet saken skal behandles. Den/de informasjonen angår, må gi
samtykke.
Taushetsplikten gjelder uavhengig av om du er i eller har sluttet i vervet.
Brudd på taushetsplikten kan medføre reaksjoner etter Pensjonistpartiets vedtekter
§14.

Kommunepartistyrene underskriver egne lister (finnes på bloggen under «Info»)

Vedlegg 5:

Kontaktpersoner i fylkesstyret

For resten av perioden har fylkesstyret valgt følgende medlemmer som kontaktpersoner for
regionene i Akershus:
Vestregionen (Asker og Bærum) :

B. Christian Jenssen

Folloregionen (Frogn og Nordre Follo):

Ola Øygard

Romerike (Eidsvoll, Lillestrøm, Nannestad, Nittedal,
Rælingen, Ullensaker)
Ole Kristian Fiksdal

Kontaktpersonene skal bistå kommunepartier med hjelp i valgkampen samt følge opp
punkter i henhold til årsrapporteringen 2019.
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Vedlegg 6:

Landsmøtet 2019

Årsmøtet har vedtatt at Pensjonistpartiet i Akershus skal sende 5 delegater til Landsmøtet. 3
delegater ble valgt av fylkesstyret:
1. Leder Ole Kristian Fiksdal
2. Sekretær Ola Øygard
3. Medlem Knut Erik Christophersen
To medlemmer skal velges fra kommunepartiene, og leder sender ut særskilt mail om saken.

Vedlegg 7:

Medlemslister

Styret i Pensjonistpartiet i Akershus har fulgt debatten vedr. sentralisering av medlemsregisteret og har fattet vedtak om at vi går inn for at hvert fylke tar ansvar for egne lister.
Forutsetningen er at alle bruker samme «listeformat» slik at det kan bli lett for det sentrale
registeret å holdes oppdatert fortløpende.
Styret har nå utarbeidet et enkelt xxl-ark som kan brukes av kommunepartiene for at de kan
holde seg oppdaterte og foreta rapporteringer om antall medlemmer til enhver tid.
Styret vil sende ut eget skriv om medlemslister i løpet av kort tid.

Vedlegg 8:

Valgkampen 2019

2 kommunepartier ser ikke ut til å kunne stille lister. Fra de øvrige 8 partilagene er det kommet
positive signaler om at arbeidet er i gang og at det vill bli full deltagelse ved kommunevalget.
Pensjonistpartiet sentralt har spisset en del programpunkter som de mener kommunene og
fylkene bør prioritere. I tillegg har Hovedstyret kommet med en del utspill om Pensjonistpartiets
holdning til en del programrelaterte saker, jfr. partiets hjemmeside.
Pensjonistpartiet i Akershus gikk tidlig ut med en del spissede formuleringer som vi vedtok alle
kommunepartiene burde prioritere samtidig som lokale saker i størst mulig grad ble tilpasset
disse hovedpunktene. I tillegg skulle det være fritt opp til hvert kommuneparti å ta med saker
for den enkelte kommunen som en mente det var nødvendig å rette fokus mot.
En del program er allerede under sluttbehandling, men for å være til noe hjelp for de som ennå
har en del arbeid igjen, sender fylkesstyret ut Nittedals siste programforslag (er ute på høring
i kommunepartiet pr. d.d. og med endelig vedtak i uke 12). Deretter vil det bli laget et kurs som
de fremste listekandidatene skal gjennom før «stands-sesongen» starter for fullt i slutten av
april. (Noen er allerede i gang – jfr. neste side)
Det vil bli sendt ut eget, utfyllende skriv om valgkampen.
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Christian i paneldebatt på Østerås
seniorsenter. I følge en møtedeltaker var
det kun pensjonistpartiets Christian som i
det hele tatt høstet applaus for sine og
partiets synspunkter!

Infoarket vil bli trykket opp som et lite A5-hefte til de som kommer på årsmøtet i
Pensjonistpartiet i Viken.
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