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Styret i PP-Akershus
Kommunepartiledere i Akershus
Kopi HS

På LS-møte i Stavanger 28.-29.september ble det behandlet en utsatt sak fra Landsmøtet:
«Handlingsplan». Saken ble først behandlet av Hovedstyret før den ble lagt fram for LS.
Etterfølgende gjengir forslag og vedtak av behandlingen.
Gulmerkede punkter er behandlet av HS/LS.
Sammenfatning av behandlingen er satt inn under avsnittet «Behandlet».
Punktene 1-21 vil, der de inneholder klare bestemmelser, være utgangspunkt for fylkets videre
arbeid innenfor de temaene punktene omhandler.

Landsstyresak 49/2018: «Handlingsplan»
Vedlegg 10 Forslag til Handlingsplan
1. Handlingsplan sept. 2018 – april 2019
2. Sentralt medlemsregister
• Felles og sentral innkreving av kontingent – LS
• Velkomstbrev sentralt, oversendes lokallag for videre oppfølging og ajourhold.
3. Vedtektene trenger en gjennomgang og tekstjustering hvor det er overlappende paragrafer.
• Behov for tydeliggjøring.
4. Vindusposten – hvem er ansvarlig for stoff til neste utgave? • Skal Vindusposten nedlegges
i nåværende form?
5. Kursing av lokallagene. • Nødvendig kursmateriell for organisasjonsarbeidet ferdigstilles og
sendes fylkes- og lokallagene for bruk. Skal omfatte «stillingsinstruks» og forberedelse til
årsmøtet. Felles mal. • Stille krav til tillitsvalgte på alle nivå. Hvordan skal organisasjonen
komme videre?
6. Opprette nye fylkeslag
• Viken trenger mer drahjelp fra Østfold/ Akershus. HS prioriterer fremdrift og målsetting
Hvordan bør Viken organiseres? Lokallag i Buskerud er interimsstyrets oppgave.
• Agder og Innlandet må få bistand ved behov.
• Vestfold/ Telemark jobbes videre med tanke på reetablering.
7. Oppsigelse og flytting av partikontoret. Store besparelser ved flytting til Stavanger – LS
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8. Valgkamputstyr
• Bidra til bruk av riktig utstyr,
• Tilbud på valgartikler, felles innkjøp, direkte fakturert.
9. Aktivt HS ut til fylkene. • Bidra med stands i samarbeid med fylket hvor HS-møtene
avholdes.
10. God økonomistyring.
Punktene foran ble lagt fram av Liv Remman og Leif Wikstad. I tillegg kom følgende
punkter med under LS-behandlingen:
Forslag i møtet: Tilføye:
11. - Arendalsuka.
12. - Profileringsstrategi.
13. - Politikk og politiske saker.
14. - Politisk verksted?
15. - Opprette en «artikkelbank» til bruk i Vindusposten?
16. - At ledertrioen har hver sin faste side i Vindusposten i tillegg til at fylkeslederne får sin
egen side.
17. - At Vindusposten tar i bruk annonsering, for å få avisen nærmere en selvfinansiering?
18. - Organisasjonsbygging, ro i organisasjonen.
19. - Prioritere å få Bergen/Hordaland med kommune/fylkeslag. Mål om få stille liste til valget
2019 i Bergen/Hordaland. (Interimsstyre innen 1. jan-19)
20. - Være aktive for å få opp flere lag i hele landet.
21. - Sende ut info månedlig til våre fylkesledere.
VEDTAK: Handlingsplanen, med tilleggssaker, vedtas

Behandlet
Pkt. 2: Sentralt medlemsregister:
VEDTAK i LS-sak 44/2018:
LS legger fram for LM 2019 et forslag på en felles kontingent, på kr 200,gjeldende fra 01. 01. 2020.
HS utarbeider retningslinjer for sentral innkreving, til LM 2019.
Innkreving av medlemskontingenten skal foregå fra sentralt hold.
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Pkt. 7: Flytting av partikontoret
Sammendrag av vedtak i LS-sak 43/2018:
Kontoret i flyttes fra Oslo til PP-Stavangers/PP-Rogalands hus i Stavanger.

Pkt. 9: HS - Synlighet og hjelp til fylkespartiene
Delvis gjennomført

Pkt. 11: Arendalsuka
Forslag fra HS: HS er arrangør av arrangementet i Arendalsuka 2019.
1. Innstilling fra HS sitt møte 28.sept-18 er som følger:
Hovedstyret er ansvarlig for arrangementet i Arendalsuka.
Det forutsettes at Agder stiller med vaktlag, samt opp og nedrigging av selve standen.
2. Følgende personer velges til en arbeidsgruppe, vedrørende Arendalsuka:
Ingebjørg Godskesen, Nina Bie og Liv Heidi Arnesen. Disse tre kan hente hjelp fra
andre, om det trengs. Budsjettforslag vil utarbeides.
3. Sendes LS for avgjørelse.
Flere forslag fra møtedeltakerne i LS:
4. Ha et spesielt tema, gode foredragsholdere, samt godt samarbeid med andre lag og
organisasjoner, som også er opptatt av bl.a. helse, omsorg, livsglede, m.m., og
muligens kunne dele på utgiftene med dem.
5. Lettfattelige brosjyrer til å dele ut på standen.
6. Skaffe til veie programmer fra de øvrige lokallag/fylkeslag, slik at besøkende som
kommer fra andre fylker og deres lokallag, kan få disse utlevert under besøket på
Pensjonistpartiet sin stand, her i Arendalsuka.
7. Pensjonistpartiet i Oslo vil, om mulig, være med å spleise et nytt telt.
VEDTAK:
Innstillingen fra HS godkjennes, med følgende tillegg: Budsjettforslag må utarbeides innenfor
en ramme på ca. 50.000,- til dette arbeidet.

Pkt. 12: Profileringsstrategi
LS-sak 41
a) Bruke den logo, med undertekst, som er vedtatt på LM.
Enstemmig vedtatt.
b) Bruke hvit bakgrunn.
13 stemte for og 3 imot.
c) Hvert lag bestemmer selv format på sitt program.
Enstemmig vedtatt.
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LS-sak 48/2018
Valgkamp materiell.
Ingebjørg Godskesen innhenter pristilbud på valgmateriell, bestillingen skjer via HS ved
Ingebjørg, men produktene og fakturaen blir sendt til lokal- og fylkeslag. Pristilbud legges
frem i LS møtet (LS-sak 48/2018)

LS-sak 50/2018
Standsutstyr til fylkene HS kjøper inn noe utstyr til fylkene som fordeles, kan velge mellom
banner, seil eller rollups. Noen trenger kanskje bare nytt tekstil med ny logo. Vi må skifte ut
den gamle logoen umiddelbart!
VEDTAK: Enstemmig vedtatt

Akershus 29.10.18
Ole Kristian Fiksdal
Fylkesleder PP-Akershus
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