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B. Christian Jenssen
Ola Øygard
Alf Chr. Aadahl
Frank Jøsendal
Kjell Sandanger
Knut Christophersen
Erik Kotte-Eriksen
Hugo Aurdal
Petter Engebretsen
Egil Sørensen
Anne Lise Hogstad
Egidija Nilsen
Erik Leif Henni

Merknad: Søndag har Alf Christian forfall. Erik Leif rykker da opp som delegat.
Landsmøtepapirene vil bli sendt ut til hver enkelt delegat så snart de ankommer fylket.
Innkalling til delegatmøte:
Tid:

04.05.18 kl. 10:00 – 12:00

Sted: Melding om sted sendes ut f.k. mandag.
Agenda: Gjennomgang av landsmøtesakene / og fordeling av oppgaver

Leder PP-Akershus
Ole Kristian Fiksdal

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

Pensjonistpartiet i Akershus
Landsmøtesaker 2018
Sakslista m/sakspapirer vil vise at Landsstyrets innstilling er
negativ når det gjelder de sakene som er reist av PP-Akershus.
Vedtektsendringer:
Forslag
fra
PP-Akershus
om
vedtektsendringer vil ikke oppnå nødvendig flertall ut fra det jeg
kan se. På styremøtet 27.04.18 vil jeg foreslå at vi trekker sakene
fra kartet for å unngå fånyttes diskusjon. Tiden til å få diskutert
politiske saker burde dermed kunne økes tilsvarende.
Navnesaken: Landsstyret har innstilt på at man først skal foreta en avstemning om en skal
bytte navn på partiet eller ikke. Dernest skal Landsmøtet velge mellom 3 forslag:
1. Seniorpartiet
2. Samlingspartiet
3. Folkepartiet
På styremøtet 27.04.18 vil vi ta stilling til om delegatene skal ha budet mandat i denne
saken.
Valg: Leder Gjermundnes har trukket seg fra vervet fra Landsmøtet. Vi kjenner pr. d.d. ikke
til hvem nominasjonskomiteen vil innstille på denne plassen. Leif er ikke på valg og vil da
fortsette som organisatorisk nestleder i Hovedstyret. Akershus har ikke foreslått kandidater
til andre ledige verv.
Politiske saker: Det er nedsatt en gruppe på tre personer som skal legge fram forslag om
hvilke politiske saker Pensjonistpartiet skal fronte i den kommende valgkampen. Vi håper
de vil komme med forslag som kan diskuteres/debatteres på Landsmøtet.
Resolusjoner: Det er sendt ut maler som resolusjonene skal skrives inn i. Her er det skilt
mellom «hovedresolusjoner» som skulle vært innlevert innen 28.03.18. Her leverte ikke PPAkershus inn noen forslag. I tillegg er det gitt anledning til «dagsaktuelle resolusjoner».
Disse må leveres innen lørdag den 12.mai. Skjema for denne typen resolusjoner ligger ute
på vår blogg www.pp-akershus.info under fanen Regelverk/Maler. Jeg ber lokalpartiene
sende inn forslag til dagsaktuelle resolusjoner til leder@akershuspensjonistparti.no innen
03.05.18 slik at vi kan behandle dem på delegatmøtet den 04.05.18.
Sakene er ankommet d.d. pr. mail og oversendes fylkesstyret, kommunepartilederne.
Sakene vil også bli lagt ut på bloggen vår www.pp-akershus.infoi under fanen
Hovedorganisasjonen / LM.
Dersom noen av dere som skal møte som delegater ønsker at styret skal trykke opp
eksemplarer av papirene til dere, må dere gi beskjed om det. Dere vil da få utlevert hver sitt
eksemplar på delegatmøtet.
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Pensjonistpartiet i Akershus
Viken fylke
Fra 01.01.20 fusjonerer Østfold, Akershus og Buskerud til et nytt storfylke; Viken.
Hovedstyret har nå opprettet et interimsstyre for PP-Viken med vår organisatoriske
nestleder Leif Wikstad som leder. Petter Engebretsen fra Eidsvoll og Knut Christophersen
fra Asker representerer PP-Akershus i dette interimsstyret.
Det foregår akkurat nå et arbeid med å legge grunnlaget for permanent opprettelse av det
nye fylkespartiet, og målet er at vi innen 19.09.18 har alle brikker på plass med et nytt,
ordinært fylkesstyre i PP-Viken og at det er foretatt en arbeidsfordeling slik at styret kan ha
organiserte underavdelinger å støtte seg på.
Et forslag fra PP-Akershus på Landsstyremøtet om å innarbeide disse underavdelingene i
vedtektene ble dessverre nedstemt slik at vi går inn i nyordningen med storfylkene uten
klare regler for administrative ordninger og oppgavefordeling. I de forhandlingene PPAkershus nå går inn i med PP-Viken, vil vi legge fram løsningsforslag som kan gi en god og
rettferdig organiseringsmodell med rimelig fordeling av oppgavene som skal utføres. Dette
vil bli tatt opp på styremøte den 27.04.18 og i ledergruppa den 04.05.18. Deretter regner vi
med å være i gang med Viken for fullt.

Kurs
Fredag den 06.03.18 holdt vi kurs for ledere og sekretærer i fylkene for å gå gjennom hvilke
arbeidsmåter som er anbefalt når det gjelder arbeid med en sak som skal behandles i styret,
og hvilke vedtektsfestede regler samt normer som gjelder føring av protokoller.
Tilbakemeldingen fra kursdeltakerne var udelt positiv, samtidig som drøftingene i forbindelse
med de enkelte temaene ga gode råd om ting som kunne vært bedre. Kurset er derfor
revidert i forhold til dette.
Ett skår i gleden over et vellykket
kurs: Det var for få som kunne møte
opp. For eksempel var det kun et
fåtall sekretærer til stede, og av de
som var der, var alle medlemmer av
fylkesstyret.
Når det gjelder videre kursing, vil det bli lagt fram en plan til fylkesstyrets møte 27.04.18. I
grove trekk vil den gå på at kursingen skal foregå i det enkelte lokalpartiet. Det vil også bli
foreslått hvilke tema som bør tas opp.
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Pensjonistpartiet i Akershus
Styremøte 27.04.18

Styremøtet vil i hovedsak dreie seg om landsmøtesakene og Viken.
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