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Infobrev 06/18 fra Pensjonistpartiet i Akershus
(Neste infobrev 23.08.18)

Vel overstått ferie alle sammen!
Høstprogrammet
15.08. startet Ledergruppa med et maratonmøte der vi la opp programmet for høsten 2018. I
hovedsak drøftet vi oppfølging og videreføring av de sakene vi holdt på med da vi gikk ut i en
slags «fellesferie 15. juni, og i det etterfølgende har jeg satt opp de tiltakene vi mener kan gi oss
mest uttelling når det gjelder valget 2019.

Møter med kommunepartiene
I perioden fra d.d. og fram til 15. september skal Ledergruppa ha møter alle kommunepartiene
der vi går gjennom hvilke behov hvert enkelt styre har det kommende året, både når det gjelder
arbeidskraft og når det gjelder hjelp til de ulike fasene i valgkampen foran valget i 2019.
Møtene er fordelt på hvert av ledergruppemedlemmene, og i løpet av kort tid får dere alle
henvendelse fra den som er ansvarlig for det enkelte kommunepartiet og må avtale når møtet
kan avholdes.
På neste side har jeg satt opp liste over hvem som har ansvaret for hvert enkelt kommuneparti
og hvilke drøftingstema som vil bli tatt opp.
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Ansvarsfordeling
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asker
Bærum
Eidsvoll
Frogn
Lillestrøm
Nannestad
Nittedal
Nordre Follo
Rælingen
Ullensaker

Ole Kristian / Frank / Kjell
Ole Kristian / Christian
Frank / Petter / Hugo
Ola / Alf Christian / Ragnar
Ole Kristian / Anne Lise
Christian / Frank / Britt Hege
Ole Kristian / Odd
Ola / Alf Christian
Ole Kristian / Leif / Egil
Christian / Romar

(Kontaktpersonene for kommunepartiene med uthevet skrift)

Tema for møtene
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medlemmer: Antall / Verveprogram
Arbeidskapasitet til daglig og under valgkampen
Styresammensetningen
Oppgavefordeling
Aktivitet / Årsplan
Økonomi
Program (nytt program 2019?)
Nominasjon (foran årsmøtene i januar 2019)
Materiell
Valgkamputstyr
Hva kan /må fylkespartiet bidra med?

Lokalpartilederne har med følgende dokumenter til møtene:
•
•
•

Årsmøteprotokoll med med oversikt over hvem som sitter i styret og ev. utvalg
Oversikt over kommunepartiets økonomiske status (ikke budsjett og regnskap)
Hvilket valgkamputstyr kommunepartiet har tilgjengelig (Trykt materiell, telt, bannere mv.)

Da håper og tror jeg på vellykkede møter som kan gi optimisme foran valgkampstart samt et
godt utgangspunkt for hvilke oppgaver fylkespartiet kan hjelpe dere med framover.
Med vennlig hilsen for LG
Ole Kr. Fiksdal
Fylkespartileder
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