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07.03.18 hadde fylkesstyret konstituerende møte. Ved siden av å fastsette instruks for styret
fram til i september, var hovedsaken å følge opp vedtakene som ble fattet på årsmøtet 28.
februar
Hovedsakene på møtet var «Konstituering» og «Oppfølging av årsmøteprotokollen».
Når det gjelder konstitueringen så ble det vedtatt en arbeidsfordeling/instruks som er utgitt
i eget hefte og lagt ut på bloggen vår www.pp-akershus.info. Endringen fra i fjor er at vi har
tatt hensyn til vedtakene som ble gjort på årsmøtet samt at Leif, Petter og Knut har fått
spesielle oppgaver med den nye storfylket Viken. I tillegg har vi satt inn egne oppgaver for
fylkets kommunikasjonsansvarlige den kommende perioden.
Oppfølging av årsmøteprotokollen dreide seg først og fremst om å lage en ramme for
aktivitetene omkring fylkets handlingsplan, og i det etterfølgende har jeg dratt fram
hovedpunkter fra den tidsplanen som ble bestemt. Her har jeg også satt inn en del frister
som så vel fylkespartiet som kommunepartiene må forholde seg til. En utfyllende liste over
oppgaver med tidsangivelser finner dere også på bloggen under fanen «Kalender 2018».
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Pensjonistpartiet i Akershus
Ekstraordinært årsmøte
Viken er vedtatt og medlemmene til interimsstyret er utnevnt. Med mindre det blir bestemt
andre ordninger, regner jeg med at det nye fylkesstyret vil overta de oppgavene som etter
vedtektene skal utføres av fylket. Spørsmålet blir da hva vi som pr. i dag tilhører Akershus
får av arbeidsoppgaver og myndighet, eller om vi rett og slett bare legges ned.
Ny organisering vil bli hovedsaken på dette møtet som er bestemt til 19. september i år.

Temauker
Det er bestemt tre temauker før årsmøtet. Innholdet i ukene er fastsatt med tanke på at vi
skal bli best mulig slagkraftige inn i det nye fylket og at vi skal kunne gjennomføre en god
valgkampanje i 2019. Hver uke starter med et kurs og en hovedaktivitet. Deretter er målet
at vi skal følge opp med mindre og praktiske aktiviteter spredet ut over et lengere tidsrom.
Hovedtemaet den første uka (uke 16 ++) er kommunikasjon. Her handler det både om
hvordan vi kommuniserer internt innenfor styringsorganene, hvordan vi henvender oss til
medlemmene våre og hvordan vi skal bli synlige for velgerne. Uka blir med andre ord ei uke
med fokus på interne rutiner samtidig som vi håper aktiviteten skal bidra til mer synlighet
utover.
Det vil bli avholdt to kurs innenfor rammen av denne uka. I uke 14 avvikles et kurs for ledere
og sekretærer i kommunepartiene, og i uke 16 vil det bli holdt et hjemmesidekurs for
fylkesstyret.
Hovedtemaet den andre uka (uke 23 ++) er program. Politisk nestleder Christian har fått
som oppgave å spisse enkelte programposter slik at vi skal kunne gå ut i valgkampen med
et klart og samstemmig budskap som passer for Akershusområdet.
Det vil bli holdt ett kurs innenfor rammen av denne uka. I uke 21 er det satt opp kurs for alle
kommunepartistyrene der temaene er satt til «samarbeid i styret» og «programarbeid» og
«pensjon». Erfaringene fra kurset vil påvirke innholdet og aktivitetene i fokusuke 23.
Hovedtemaet i den tredje uka er ikke fastsatt enda. Foreløpig er det tatt sikte på at den
heftigste aktiviteten skal skje uka før det ekstraordinære årsmøtet og at temaet kanskje bør
være Viken. Dette vil vi imidlertid komme tilbake til etter hver som interimsstyret i Viken har
arbeidet en stund.

Kalender 2018
På bloggen vår www.pp-akershus.info har vi lagt inn en aktivitetskalender for tiden fram til
det ekstraordinære årsmøtet i september. Her har vi tatt med både aktiviteter og frister og
håper dermed kommunepartiene har fått tilstrekkelig grunnlag for å planlegge egne
aktiviteter. På neste side har vi likevel tatt med noen «høydepunkter».
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Pensjonistpartiet i Akershus
19.03.

Trykkingen av ny Vinduspost starter. Vil bli levert ut til lokalpartiene for distribusjon så
snart den ankommer fylkespartiet.

28.03.

Saker som skal behandles på Landsmøtet skal være sendt Hovedstyret

06.04.

Kurs for ledere og sekretærer i kommunepartiene.
Tema: Fra idé til oppfølging av protokoll.

14.04.

Landsstyremøte. Tema vil sannsynligvis bli innstilling i saker til Landsmøtet

Uke 16

Oppstart temauka om kommunikasjon

20.04.

Hjemmesidekurs. Tema: Hvordan administrere nåværende Joomlaside.

27.04.

Styremøte med landsmøtesaker som hovedtema

04.05.

Delegatmøte foran Landsmøtet

12.05.

Oppstart Landsmøte på Gardemoen. Fortsetter også 13.05.

25.05.

Kurs for kommunepartistyrer.
Tema: «Teamarbeid i styrer og råd» og «Oppfølging av Landsmøtet».

01.06.

Ledergruppemøte i fylkespartiet med oppfølging av landsmøtesakene. Et annet
hovedtema vil være oppstart av temauka om program.

01.06.

Nytt VmA (fylkesavisen).

Uke 23

Temauke om program

15.06.

Styremøte i PP-Akershus med oppfølgingsvedtak av landsmøtesaker

Ferie

Tre ukers total sommerferie i ukene 26-29. I ukene 30-32 vil vi opprettholde delvis
aktivitet ved hjelp av «beredskapsvakt».

31.08.

Kurs for kommunepartistyrer. Innholdet i kurset vil bli bestemt når Landsmøtet er holdt
og sentrale handlingsplaner er vedtatt.

Uke 36

Temauke. Innholdet vil bli fastsatt etter Landsmøtet og etter at interimsstyret for Viken
har fattet noen overordnede vedtak

16.09.

Ekstraordinært årsmøte i PP-Akershus. Tema vil være å fastsette retningslinjer for det
som pr. I dag er «Akershusområdet».

Uke 39

Oppfølging av vedtak på ekstraordinært årsmøte. Det vil bli utgitt en siste VmA med
fyldig dekning av «Veien videre».

Kalenderen på bloggen www.pp-akershus.info vil bli fortløpende vedlikeholdt med
opplysninger om nye aktiviteter og frister. Det vil i tillegg jevnlig bli sendt ut info om de
ulike arrangementene.
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Pensjonistpartiet i Akershus
Landsmøtet
Landsmøtet 2018 vil behandle en rekke saker som vil bli avgjørende for partiets fremtid.
Blant annet er det fra PP-Akershus satt fram en del forslag om organisering som vi mener
kan bidra til et mer synlig og effektivt parti. Om vi når fram med våre synspunkter, gjenstår
å se. Fra Akershus sin side vil vi i alle fall prøve å bidra til en så konstruktiv debatt som
mulig.
Av andre store saker er det selvfølgelig navnebytte som kommer til å bli mest
motsetningsfylt. Siden årsmøtet i Akershus ikke greide å samle seg om ett forslag til nytt
navn, må vi på forhånd avgjøre om delegatene skal stilles fritt til å stemme som de vil, eller
om det skal gis noen føringer som alle må forholde seg til. Dette vil komme opp på styremøte
den 27.04. og på delegatmøtet den 04.05.
Følgende 14 er påmeldt innen fristen og tildelt fullmakt som delegater og observatører:
Fylket:
Asker:
Bærum:
Eidsvoll:
Nordre Follo:
Skedsmo:
Observatører:

Ole Kr. Fiksdal, Ola Øygard, Alf Chr. Aadahl, Frank Jøsendal
Kjell Sandanger, Knut Erik Christophersen
Erik Kotte-Eriksen
Hugo Aurdal, Petter Engebretsen
Jan Erik Evensen
Anne Lise Hogstad, Egidija Nilsen
Erik Leif Henni (Skedsmo), Egil Sørensen (Rælingen)

I tillegg vil politisk nestleder B. Christian Jenssen og organisatorisk nestleder Leif Wikstad
representere Hovedstyret på møtet.

Informasjon og adresselister
Det er utarbeidet en adresseliste for fylkesstyrets medlemmer, kommunepartienes ledere
og sekretærer. Årsaken er for det første kiurset som skal holdes for ledere og sekretærer.
Her vil all informasjon gå til de som innehar disse vervene. Vi ser det også som formålstjenlig
at både ledere og sekretærer får infobrevene og andre skriftlige dokument som innebærer
arbeidsoppgaver og frister. Lista legges ved dette infoskrivet.

Påskeferie

Da vil jeg få ønske medlemmer i fylkesstyret, tillitsvalgte og medlemmer
rundt om i kommunene ei riktig godt påske.
Ole Kr. Fiksdal / Leder PP-Akershus
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