Infoskriv for Mars 2019
Da er vi kommet et stykke inn i april, så det er på tide å skrive infoskrivet fra HS
for mars måneden.
Mars er den siste vinter måneden og vi har merket at våren har nærmet seg,
snøen smelter og solen skinner.
Kasserer og leder deltok på et møte i Trondheim den 14.03.2019. Et møte som
ble veldig ampert pga et dårlig budskap som ble formidlet og dessverre på en
dårlig måte, og det beklager vi på det høyeste.
Hovedstyret hadde innkalt til Fylkesårsmøte for Viken den 27.03.2019. Det ble
vedtatt på møtet å oppnevne et Samarbeidsutvalg bestående av en
representant fra Akershus, Østfold, Buskerud og HS. Leder, kasserer og
styremedlem Nina Bie deltok på fylkesårsmøte til Viken.
Vi har hatt Hovedstyremøte den 28.03.19 og Landsstyremøte 29-30.03.19.
Landsstyremøtet bar preg av optimisme på tross av tunge saker.
Medlemsmassen øker nesten hver dag og lister til fylkestingsvalget er levert inn
i alle fylker vi har fylkeslag, dvs vi mangler bare i Troms/Finnmark og
Vestfold/Telemark.
Vi har ikke oversikt ennå om hvor mange kommunestyrelister som er levert inn
i alle fylkene.
Vi får mange henvendelser på Facebook med spørsmål av alle mulige varianter.
Antall «likes» og følger på Facebook har økt betraktelig. Vi må være «på» nå
som det er mulig å sanke stemmer fra de som har blitt skuffet over andre
partier som har brutt sine løfter.
Leder Tone Coucheron har hatt et radiointervju og er invitert til å holde appell
foran stortinget den 24.08.19. Begge deler gjelder Bompenger. I programmet
vår står det skrevet slik «Utbygging av stamveinettet er statens ansvar. Det
samme gjelder utbygging av havner for lasting, lossing og lagring av gods.
Dersom staten delegerer oppgaver og ansvar på disse områdene, skal det
samtidig følge med garantier for fullfinansiering. Anvendelse av bompenger

for å finansiere veiene kan bare benyttes i de tilfeller hvor berørte parter
lokalt har sagt seg villig til å medvirke ved slik finansiering.»
Derfor sier vi Nei til Bompenger, håper på å få med Landsmøte 2019 på at det
blir ikke økte eller flere bompenger med Pensjonistpartiet stemmer.
I Årets lønnsoppgjør ga Regjeringen ikke Pensjonister og uføre noe tilbake, nå
må vi få i gang en streik! Det er flere og flere som får opp øynene for hvordan
de andre partiene behandler pensjonister og uføre.

Bilde lånt fra Google

Nå er påsken her og ønsker dere en riktig god påske om dere skal være hjemme
eller på fjellet.

Velkommen til Landsmøte den 4-5 mai.2019😊

Med vennlig hilsen
12.04.19.

Tone J Coucheron
Partileder.
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