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Infobrev 05/18 fra Pensjonistpartiet i Akershus
Oppfølging av styremøtet 15.06.18
Først vil jeg få takke for et formidabelt frammøte på siste styremøte! Kjempebra at så
mannge kunne møte (16 stk); det lover godt for aktiviteten for høstens gjøremål. Jeg vil
derfor takke for innsatsen i første halvår av 2018!
Møtet tok opp en del særdeles viktige saker for arbeidet framover, og i den politiske debatten
kom det fram en rekke synspunkter som blir viktige for arbeidet i tiden framover. Her har Ola
laget et svært godt resymé som jeg kommer til å bruke som retningslinje for det vi skal stå
for og arbeide med. Spesielt vil det gjelde valgkamparbeidet vi skal i gang med.
Ellers vil jeg få fremheve følgende:

Møte med kommunepartistyrene:
I sak 48-18/19 vedtok vi i pkt. 3 at styret skal prioritere arbeid med egne lokalpartier fram
mot valget 2019. Det er i kommunepartiene vi kan forvente å få størst uttelling for innsatsen.
I sak 52-18/19 vedtok vi videre at LG i tidsrommet 16.08.-10.09. skal ha møte med hvert av
lokalpartiene for å samordne synspunkter på hvordan valgkampen skal drives, hvilke
sentrale programpunketer vi skal prioritere og hvordan fylket kan hjelpe hvert enkelt
kommuneparti både med valgkapprosessen og med praktiske gjøremål.
Jeg ber dermed alle styrene fastsette en dato for et slikt møte og gi tilbakemelding
snarest og senest innen 25. juni.
En av de første dagene i august vil dere få bekreftelse på hvem fra ledergruppa som kommer
på møtet og hva vi fra fylkesstyret vil bidra med.

Arbeidsplan for høsten
Styret vedtok i sak 52-18/19 en arbeidsplan for høsten. Den er satt inn på neste side og
gjengir i korte trekk høstens hovedaktiviteter. Når det gjelder det utvidede styremøtet den
24.08.18 så kan det bli endret til den 31.08.18 grunnet ferieavviklinger. Jeg ber derfor om
tilbakemelding på hvem som kan eller ikke kan på begge disse to dagene. Møtet vil bli viktig
for planleggingen av valgkampanjen 2019.
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16.08-10.09.

20.08.
24.08.ev
31.08.
10.09.-16.11.
23.11.
14.12.

Aktivitet
Ferie. (Ingen saksutredninger eller oppfølging av saker).
Kontakt pr. mail på leder@akershuspensjonistparti.no og 47910758
(Fordeling av oppgaver etter avtale i LG)
Ledergruppemøte
LG har møter med alle kommunepartiene hver for seg.
Valget 2019 (Kommunepartiene forbereder saken. Ta stilling til hva
fylkespartiet kan/må bidra med)
«Styret i arbeid» kortkurs ved LG
Ekstraordinært årsmøte i PP-Skedsmo. Endring av navn m.m.
(Kan bli endret til september pga. ferieavviklingen)
Styremøte m/kommunepartilederne i fylkespartiet
Planlegging av valgkampanjen
Legges til Lillestrøm
Kommunepartiene forbereder valget 2019 samt årsmøtene 2019.
Fylkespartiet hjelper kommunepartiene etter behov
Styremøte i fylkespartiet m/oppsummering av arbeidet lokalt
Veien videre
Styremøte i fylkespartiet. Forberede årsmøte i februar 2019

Ansvar

LG
LG

LG

LG
Styret
Styret

Sommerferien
Fylkespartiet har vedtatt «fellesferie» i perioden 25.06.-15.08. Henvendelser til fylkesstyret
skjer vi telefon eller til leders e-post eller post@akershuspensjonistparti.no og vil bli besvart
så raskt som mulig, men det vil ikke bli foretatt saksutredninger i ferieperioden.
Fylkespartiet starter imidlertid opp ordinær virksomhet igjen 15.08. med møte i LG på rom
213 på AFK-Galleriet.

Sommerbloggen
På "Sommerbloggen" vil vi holde lokalpartiene orientert om ting som skjer på det politiske
området, først og fremst i Akershus og PP sentralt, men også generelle kommentarer til det
som skjer rundt om i Norge og verden for øvrig. Jeg ber derfor alle om å sjekke bloggen
med jevne mellomrom slik at dere kan være orientert i tilfelle noe skulle skje.
Bloggen har fortsatt adressen www.pp-akershus.info

Da vil jeg få ønske dere alle en kjempefin sommerferie.

Ole Kr. Fiksdal
Fylkespartileder
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