Pensjonistpartiet i Akershus

10.01.17

Nyhetsbrev 01/17 fra fylkesstyret
GODT NYTT ÅR
Frister

Frist- og aktivitetsliste januar/februar 2017
Frist

Aktivitet

Til

januar

Årsmøter i lokalpartiene innen 31.01.17

10.01.17

Høringsfrist fylkesprogram

Christian

26.01.17

Høring på arbeidsprogrammet for fylket
Sendt ut i mail fra Ola den 7. januar

Ola / Ole Kr.

31.01.17

Arbeidsplan for lokalpartiene for 2017

PPA v/Ola/Ole Kr.
HS v leder Walseth

31.01.17

Innbetaling av partikontingent
15 kr. av medlemskontingenten 2016 skal sendes HS

Kasserer Remman

01.02.17

Forslag til kandidater på Stortingslista
Sendes nominasjonskomitéen

Nom.komitéen v/Ole Kr.

01.02.17

Melding av saker som skal opp på Årsmøtet i fylket
Melding av saker som ønskes tatt opp på Landsmøtet
Melding om antall delegater til Årsmøtet

Ola / Ole Kr

15.02.17

 Årsmøteprotokoll
 Reviderte medlemslister
 Regnskapssammendrag (eget skjema)
Skal sendes fylket og HS

Fylket v/Ola
HS v/Walseth og Remman

Se også Kalender på hjemmesiden under Fylket/Kalender for flere frister og
hendelser.
Pensjonistpartiet i Akershus
Tlf. 479 10 758
leder@akershuspensjonistparti.no
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Møte med HS
Lørdag 7. januar hadde PPA og PPH møte med Hovedstyret hvor vi drøftet fylkeslagenes
arbeid vår-sommer-høst 2016. Det var full enighet om at de to fylkene hadde gjort et greit
arbeid i perioden. Fra et par-tre medlemmer av styret kom det fram ytringer om at vi tidvis
kunne valgt andre strategier for våre utspill. Dette skal vi selvsagt ta til etterretning, men
farten i framdriften kan vi ikke redusere. Snarere tvert om. Vi skal forsøke oss på å få inn
én representant på Stortinget fra høsten av! Det betyr innsats og arbeid!
Det vil bli orientert nærmere om saken på styremøte den 02.02.17

Valgkampen 2017
Valgkampkomitéen består av ledergruppa. Etter hvert som vi arbeider oss gjennom de
forskjellige sakene, vil vi trekke inn de i styret og i lokallagene som har størst kompetanse
på de feltene det skal arbeides med.
Komitéen har fastsatt møte til 20. januar der vi vil utarbeide forslag til styret om hele
kampanjen.
Dersom noen av dere har forslag til spesielle aktiviteter eller materiell som vi må skaffe oss,
ber vi om at dere sender beskjed på mail til en av oss i komitéen innen den 19. januar;
e-postadresse: valg@akershuspensjonistparti.no
Denne e-posten går til alle medlemmene i valgkampkomitéen.
Det er imidlertid allerede satt fram
forslag om en «pangstart» på
Lillestrøm torg i mars med stands og
diverse former for underholdning
(musikk/taler/seniordans med mye
mer). Dersom dere har andre
aktiviteter for en slik 1-2 timers
markering med busslaster av
medlemmer fra alle kommunene og
media til stede, tas de imot med takk.
Her tråkker vi til! La kreativiteten
boble!
Det er også satt fram forslag om to slike hovedarrangementer til. En
i Folloregionen og en i Asker/Bærum.
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Nominasjonskomitéen
Nominasjonskomiteen har fått inn sterke kandidater til 1. og 2. plass på stortingslisten. Vi
ønsker oss forslag til flere kandidater snarest mulig. Vi vil oppfordre lokalpartiene om å
være på utkikk etter kvinner som kan gå inn på lista.
Forslagene sendes valg@akershuspensjonistparti.no innen 01.02.17
Nominasjonsmøte blir avholdt i forlengelsen av årsmøtet.

Årsmøte i APP-skolen
Etter vedtektene for APP-skolen er årsmøtet i i fylkespartiet generalforsamling for skolen.
Innkallingen til generalforsamlingen skal skje én måned før den avholdes.
Innkalling med sakspapirer sendes ut pr. mail den 16. januar.

Styret ønsker alle lokalpartiene lykke til med årsmøtene !
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