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Nyhetsbrev 04/16 fra leder i Pensjonistpartiet i Akershus
Artikler i avisene - idébank
Ledergruppa i PPA har begynt å arbeide med et opplegg der vi vil lage artikler med temaer som kan
være aktuelle for lokalpartiene i flere kommuner. F. eks. artikler om skatt, omsorg, pensjoner osv.
Artiklene vil bli laget slik at de kan publiseres lokalt slik de er, eller det enkelte lokalpartiet kan tilpasse
teksten til egen kommune.
For å få inspirasjon til å lage aktuelle artikler, ber jeg alle lokalpartiene om
a) komme med innspill til temaer som kan tas opp,
b) sende over artikler som dere allerede har fått trykket i egne lokalaviser.
Dermed regner jeg med at vi har en god idébank som vi kan jobbe videre med.
Artiklene sendes leder på mail leder@akershuspensjonistparti.no

Årsmøtene i lokalpartiene 2017
Lokalpartiene skal holde årsmøtene sine innen utgangen av januar. Det er derfor viktig at vi kommer i
gang med forarbeidene snarest mulig slik at fristene etter vedtektene kan holdes.
På styremøtet i PPA den 17.11.16 vil gå fort gjennom heftet «Lokalpartistyret i arbeid» der det også
er tatt inn frister og arbeid soppgaver som lokalpartiene må forholde seg til.
Heftet vil bli delt ut på møtet.

Stortingsvalget 2017: Programmene
Et godt valg er avhengig av at vi har et klart og fengende valgprogram både for det som sentralpartiet
står for og det vi presenterer i fylket. Slik det kan se ut til akkurat i dag, så vil fylkesprogrammet være
klart for høringsrunde i midten av desember. Det vil si at det kan bli behandlet på årsmøtene i lokalpartiene.
Når det gjelder det sentrale prinsipp- og handlingsprogrammet, er vi pr. d.d. noe sikker på hva som
kommer til å skje framover. Vi går imidlertid videre på vårt «Hovedprogram» som nå sendes ut på
høring i både Hedmark og Akershus. Dette vil bli tatt opp som sak på førstkommende styremøte der vi
i tillegg til å gjennomgå prosessen så langt, vil vurdere arbeidet framover. Høringsfristen på «Hovedprogrammet» er imidlertid satt til 10.12.16.

Ny logo
Øverst og nederst på denne siden ser dere Pensjonistpartiets nye logo. De av dere som trenger hjelp
til å få laget brevmaler og lignende melder fra ntil meg hva dere vil ha på topp og i bunn av arkene.
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Stortingsvalget 2017: Valgliste
Det er avgjørende for et godt valg at vi har kandidater som vi kan heie fram under valgkampanjen. På
styremøtet vil vi sette ned en nominasjonskomité som får ansvaret for Akershus-lista. Inntil dere får et
skriv fra nominasjonskomitéen, ber jeg dere alle begynne å tenke over hvilke kandidater dere kan stille
med fra egen kommune.

Landsstyremøtet 22.10.16
Selv om den endelige protokollen fra LS-møtet den 22.10.16 ikke foreligger i underskrevet form fra alle,
er i alle fall ett sikkert: Landsstyremøtet ble langt fra den oppturen vi i Akershus og Hedmark hadde
håpet på. I stedet for å få politiske diskusjoner og fortgang i arbeidet med prinsipp- og handlingsprogrammet, løste møtet seg opp med bitre uttalelser fra politisk nestleder Kvernlien og trussel om at
hun var på «tur ut av tenkeboksen» etter å ha vurdert om hun ville fortsette i partiet.
Neste dag meldte hun seg ut!
Det vil bli orientert om LS-møtet på kommende styremøte.

Samarbeidsmøter med Hedmark 22.10.16 og 03.11.16
22.10.16 hadde Hedmark og Akershus fellesmøte i utvidede ledergrupper på Gardermoen. Målet var å
finpusse på «Hovedprogrammet» etter den høringa vi hadde hatt i Akershus og Hedmark. Målet var,
slik det gikk fram av innkallinga, å bidra inn i den sentrale prosessen med synspunkter fra våre fylker.
Dette tålte tydeligvis ikke Tone Lise Kvernlien, og neste dag trakk hun seg.
Møtet ble likevel en suksess i og med at det kom inn en rekke synspunkter som nå er innarbeidet i
høringsdokumentet.
03.11.16 møttes lederne og de politiske nestlederne i Hedmark og Akershus til møte i Kongsvinger. Her
ble vi enige om at vi vil støtte Rune Sørli dersom han vil overta politisk nestleders oppgaver i
Hovedstyret. I tillegg ble vi enige om et felles høringsdokument vedr. «Hovedprogrammet».
Møtet var meget konstruktivt, og det gikk tydelig fram at fylkeslagenes primære ønske og felles mål er
å få Pensjonistpartiet opp og gå igjen.

Besøk i lokalpartiene
Som en del av det å bli kjent med styrene i lokalpartiene, er jeg nå begynt på en rundtur der jeg deltar
på styremøter eller andre møter og forteller litt om det vi holder på med i fylkespartiet; spesielt det som
gjelder aktiviteter i forbindelse med stortingsvalget i 2017.
Så langt har jeg vært i tre lokalpartier og har invitasjoner til to til. Jeg ber dere andre om å tenke over
møter eller dager dere kunne tenke dere et besøk. Fint å få beskjed så raskt som mulig når det kunne
passe i tillegg til temaer dere kunne være interesserte i å ta opp.
Ole Kr. Fiksdal
Leder i PPA
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