Pensjonistpartiet i Akershus
28.02.17

Nyhetsbrev 04/17 fra Pensjonistpartiet i Akershus
Lykke til med valgåret 2017!
Kjære nyvalgte, gjenvalgte og oversittende tillitsvalgte i lokalpartiene og i fylkesstyret.
Årsmøtene 2017 er fullført og valgene gjort. Nå skal dere alle i gang med et nytt arbeidsår for partiet
med stortingsvalget som en av de aller største oppgavene. Det kommer til å bli tøfft og spennende,
men også spennende og utfordrende.
Jeg ønsker dere alle i lokalpartistyrene og i fylkesstyret lykke til med arbeidet i året som kommer.
Ole Kr. Fiksdal / Leder PPA

Styremøte 09.03.17
Styret vil konstituere seg på møte den 09.03.17. I tillegg til formailia vil møtet ta opp følgende saker:
Konstituering / Instrukser for styremedlemmene / Oppfølging av vedtak på årsmøtet / Valgkamp /
Innsendte saker / Minikurs for styremedlemmer.
Innkalling sendt ut 27.02.17. Vedlegg til sakslista blir sendt ut senkveld torsdag 02.03.17.

Fylkets årsmøte 2017; Arbeidsplan

Årsmøtet i PPA fattet vedtak om at fylket skal konsentrere seg om tre hovedmål det året vi er i
gang med:
HOVEDMÅL 1:

PPA skal gjennomføre følgende valgkampaktiviteter 2017
1. Bidra til et sentralt Prinsipp- og handlingsprogram
Ansvaret legges til politisk nestleder
2. Kombinert fylkes- og lokalpartiprogram
Ansvaret legges til programutvalget
3. Foldere for de viktigste markeringssakene
Ansvaret legges til 2017-utvalget
4. Fylkespartiet har opprettet databank for avisartikler som lokalpartiene kan
benytte
Ansvaret legges til leder
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5. Etter årsmøtet lager fylkespartiet en koordinert handlingsplan for
valgkampen i kommunene.
Ansvaret legges til ledergruppen.
6. Fylkespartiet har skaffet nødvendig profileringsmateriell for valgkampen
innen mars.
Ansvaret legges til organisatorisk nestleder
HOVEDMÅL 2:

PPA skal ha minst 400 medlemmer 31.12.2017
1. Plan for etablering av 2-3 nye lokalpartier skal foreligge innen utgangen
av februar. Ansvaret legges til politisk nestleder og samkjøringsutvalget.
2. Vervekampanjer planlegges i tråd med drøftinger på årsmøtet.
Ansvar: Styret

HOVEDMÅL 3:

Implementering av MGM, fylkespartiets skoleringsopplegg
Det holdes kurs i MGM etter følgende plan:
1. Mars:

Fylkesstyret i arbeid for fylkespartistyret.
Ansvar APP-skolen 09.03.17
2. April:
Ledelse i styret/skjema og rapporteringer for fylkesstyrets
medlemmer og lokalpartiledere.
(Ansvar APP-skolen)
3. April/mai: Bruk av media, lokale kurs under ledelse av APP-skolen
4. ?:
Kurs fra kurskatalogen etter ønske.
Ansvar APP-skolen

Fylkets årsmøte 2017; Programmene

Hovedprogrammet er under arbeid. Det har dannet utgangspunkt for forslag til fylkesprogram som ble lagt fram til behandling på årsmøtet. I tillegg var alle innspill fra
lokalpartiene vurdert og innarbeidet i saksframlegget.
I hovedsak ble programutkastet godkjent av årsmøtet. På et par-tre punkter ble det satt fram
forslag om endringer, og programutvalget er nå i gang med å innarbeide disse i det endelige
programmet. Vi regner med at programmet kan presenteres på styremøtet den 09.03.17 for
vurdering av lay-out med mer.
NB! Siste side i programmet er lokaltilknyttet slik at ett, eller flere lokalparti sammen,
kan framheve de sakene de vil arbeide hardest for i de kommende årene. Dette vil bli
sendt ut som egen sak rett etter styremøtet om noen dager, og jeg ber lokalpartiene
prioritere arbeidet med «lokalsiden» slik at den blir ferdig innen utgangen av mars
slik at trykkingen kan starte raskest mulig.
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Fylkets årsmøte 2017; Valg

På årsmøtet 16.02.17 ble det valgt følgende styre, revisorer og valgkomite:
Funksjon

Navn

Kommune

Periode

Merknader

Leder

Ole Kristian Fiksdal

Nittedal

2016-2018

leder@akershuspensjonistparti.no

Pol. nestleder
Org. nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. vara
2. vara
3. vara
4. vara

B. Christian Jenssen
Leif Wikstad
Ola Øygard
Alf Chr. Aadahl
Frank Jøsendal
Petter Engebretsen
Egidija Nilsen
Berit Eide
Gunhild Alvik
Erik Kotte-Eriksen
Romar Bech
Erik Leif Henni

Bærum
Nannestad
Ski
Ski
Asker
Eidsvoll
Skedsmo
Ullensaker
Bærum
Bærum
Ullensaker
Skedsmo

2016-2018
2017-2019
2016-2018
2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2018

jenssen@online.no
leif@akershuspensjonistparti.no
post@akershuspensjonistparti.no
a-chaada@online.no
info@biztranslations.no
evel-oe@online.no
gida@ernis.no
berit.i.eide@gmail.com
gunhild.alvik@gmail.com
kotte-eriksen@hotmail.com
romar.bech@yahoo.no
reihenni@gmail.com

Revisor
Revisor

Hugo E. Aurdal
Hans Bratfos

Eidsvoll
Ullensaker

2017-2018
2017-2018

hugoaurdal@gmail.com
habratf@online.no

Valgkomite
Valgkomite
Valgkomite

Elisabeth N. Isaksen
Jan-Erik Evensen
Britt-Hege Monsen
Vestlie

Asker
Ski
Nannestad

2017-2018
2017-2018
2017-2018

enisaksen@gmail.com
monsenbv@gmail.com

I tillegg fattet årsmøtet vedtak om at styret i APP-skolen skal ha følgende sammensetning:
Leder:
Leif Wikstad
Styremedlem:
Frank Jøsendal
Styremedlem:
Petter Engebretsen
Protokoll vil bli sendt ut straks den foreligger i undertegnet stand.
Jeg ønsker styret i PPA velkommen til et nytt arbeidsår. Og til dere nyvalgte ønsker jeg lykke
til med valgene og særdeles velkomne som styremedlemmer i PPA.
Ole Kristian Fiksdal / leder

Fylkets årsmøte 2017; prioriteringer
Leders innledning på årsmøtet var delt inn i tre tema med utgangspunkt i det som skal skje i året
som kommer. Etter hvert tema ble det diskutert i 4 grupper for at alle skulle kunne få tatt opp det de
hadde på hjertet uten å måtte gå fram på talerstolen. Gruppene leverte inn en oppsummering av
drøftingene, og vil bli tatt med i det videre arbeidet i ledergruppa og i styret. Følgende kommentarer/
punkter ble notert (antall meningslike kommentarer i parentes):
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Lokalpartiene må jobbe mer aktivt for å skape interesse for PP (2)
Lokalt engasjement må ha 2019 som hovedmål (2)
Synlighet gjennom media (3)
Bruke Facebook aktivt. Også Twitter, blogger og videoer (2)
Digital kommunikasjon med medlemmene prioriteres (1)
Henvende oss spesielt til «gryende pensjonister». Stikkord: Pensjonsreformen (2)
Yngre arbeidsfolk som målgruppe (1)
Få unge med / skolevalgene (1)
Prioritere Helse og omsorg. Stikkord: Pleie og velferd (1)
Prioritere gamle/uføre og unge som målgrupper (2)
Tannhelse må inkluderes i helsepolitikken (1)
Omsorgspermisjoner må belønnes av det offentlige (2)
Lokale sykehus skal beholdes (1)
Legge vekt på lokal samferdsel (1)
Skole og utdanning (2)
Det må arrangeres møter lokalt: Medlmsmøter, debattmøter, paneldebatter (1)
Stands for «nærkontakt» og synlighet (1)
Demokrati/reformer (2)
Klima/miljø/Samferdsel (2)
Målet skal være å få inn en repr. På Stortinget (1)

Ny logo - farger

PPA har nå tatt den nye logoen i bruk på alle våre digitale plattformer. Vi
vil videre bruke fargene i logoen når vi skal lage overskrifter i brev og
lignende.
De offisielle fargekodene for logoene er:
Mørk lilla:
Lys blå:
Grønn:

# 312F57
# 7F98CE
# 78C143

Hvis vi skal sette farge på overskrifter i Word, PowePoint eller Excel,
bruker vi disse kodene:
Lilla:
Rød=49, Grønn=47, Blå=87
Lys blå:
Rød=127, Grønn=152, Blå=206
Grønn: Rød=120, Grønn=193, Blå=67

For styret
Ole Kr. Fiksdal / leder
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