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Til Sak 63-18/19.

Årsmøtene i kommunepartiene

Fylket vil forsøke å være til stede på så mange årsmøter som vi kan. For å kunne legge planer
for fordeling av representasjonen må vi vite når årsmøtene skal finne sted.. Jeg ber derfor om
at lokallagene bestemmer tidspunkt snarest og sender datoen til undertegnede snarest og
senest innen utgangen av november. Bruk e-post leder@akershuspensjonistparti.no.

Til sak 64-18/19: Årsmøte i PP-Akershus: Budsjett
Årsmøtet i PP-Akershus 2019 holdes i rådhuset i Skedsmo / Lillestrøm den 28.02.19.
Møtet vil ta stilling til
•
•
•
•

Fortsatt drift og organisering av PP-Akershus
Handlingsplan for PP-Akershus 2019
Økonomiplan for PP-Akershus 2019.
Planene sendes ut på høring til kommunepartiene etter behandling på styremøte
14.12.18

Til Sak 65-18/19: Valg2019: Kommunevalget
På møtet ble «Valgnotat 3» delt ut. Her står de fleste opplysningene dere trenger for å kunne
gjennomføre kommunevalgkampen på en god måte. Dere finner notatet på bloggen vår under
«Valg/Valgnotater» - Klikk her for å se notatet.
Når det så gjelder stands og «enhetlig framtreden», ble det vedtatt at PP-Akershus skal
investere i «Messebokser» som kan markedsføre oss likt i alle kommunene. I tillegg skal vi ha
en «Rollup» som også er lik for alle.
Pr. dags dato har jeg fått mail fra leder Coucheron om at HS vil bruke av valgkampmidlene til
innkjøp av bokser og rollup’er for å bidra til identitet og likhet ut over hele landet. Her har HS
satt en grense på kr. 4.500 pr lokallag til formålet. Dette innebærer at vi i stor grad slipper
utgifter til dette markeringsutstyret.
Når det gjelder bekledning, arbeider vi med å få til et akseptabelt tilbud på like jakker til alle
som skal stå på stands/delta på møter mv, slik at vi også her kan profilere partiet på en ensartet
måte. Kaj Willumsen i PP-Lillestrøm arbeider med å få til en rammeavtale som kan sikre
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gunstig pris. Også her vil vi tilby sentralpartiet å gå inn i avtalen dersom det betyr at vi kan få
enda bedre priser.
Lokalpartier kan søke fylkespartiet om midler. Det vil være en fordel for økonomiplanleggingen
i fylket om dette kommer fylkespartiet i hende før den 14,12.18 (altså før fylkestyremøtet i
desember). Det er selvfølgelig anledning til å søke senere også, men da må dere regne med
litt lengere responstid.

Til Sak 68-18/19: PP-Viken
PP-Viken er ansvarlig for fylkestingsvalget. Kommunepartiene i Akershus skal bidra med å
markedsføre programmer og annet materiell som det nye fylkespartiet kommer ut med.
PP-Akershus skal prioritere arbeid med og for kommunepartiene under valgkampen 2019.

Til Sak 69-1819: Eventuelt
Her ble innmeldinger og medlemslister diskutert.
•
•

Innmelding skal skje til PP-Akershus som ajourfører fylkespartiets medlemsliste, sender
mail til den nyinnmeldte med kopi til kommunepartiet.
Når den nyinnmeldte har betalt medlemskontingenten, sender kommunepartiet melding
til fylkespartiet som så sender melding til sentralt register v/kasserer Liv Remman.

HS har anbefalt kr. 200,- i medlemskontingent for alle og vil legge fram forslag til endring i
vedtektene om dette. Fram til dette blir vedtatt, gjelder regelen om at hvert lokalparti skal vedta
kontingenten på eget årsmøte.

Med gode hilsener
og lykke til med partiarbeidet framover

Ole Kristian Fiksdal
Leder PP-Akershus
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