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Nyhetsbrev 05/17 fra Pensjonistpartiet i Akershus
Saker til Landsstyremøtet 01.04.17
Etter innkalling datert 20.03.17 møter PP-Akershus på Landsstyremøte 01.04.17 med følgende
innmeldte saker:
1. Etiske retningslinjer
2. Fordelingsnøkkel for valgkamptilskudd
PPA har satt fram forslag om at Landsstyret innstiller på at våre etiske retningslinjer blir behandlet
av Landsmøtet i mai.
Når det gjelder fordelingen av valgkampmidler mener vi at det ene kriteriet som er satt opp,
fylkespartiet stiller liste, er lite tilfredsstillende. Vi mener at en i det minste må ta hensyn til
aktivitetsnivå samt hvor mye hvert fylkesparti bringer inn i felleskassa til landspartiet. Fylket har d.d.
søkt sentralpartiet om et tilskudd på 90.000.

Nye vedtekter
PPA har lenge arbeidet for å få justert vedtektene som ble vedtatt på landsmøtene i 2015 og 2016.
Etter en del fram-og-tilbake ser det ut til at vi 01.04.17 kan få ferdigstilt det endelige produktet (etter
god hjelp fra Akershus).
De nye vedtektene vil bli satt inn på vår hjemmeside allerede 02.04.17.

Nytt hovedprogram
24. mars vil den sentrale programkomitéen ferdigstille forslaget til nytt Hovedprogram for partiet. Det
vil deretter bli lagt fram for Landsstyremøtet for vurdering, forhåpentligvis med innstilling til vedtak
på Landsmøtet 2017.
Ledergruppa i PPA vil anbefale at fylkespartiene legger programmet ut på høring i lokalpartiene og
at fylkene tar med eventuelle innspill til Landsmøtets behandling. Det vil etter vår mening sikre
forsvarlig saksbehandling og bidra til engasjement.
Forslaget vil bli sendt til høring i lokalpartiene. Det vil også bli lagt ut på vår hjemmeside slik at alle
medlemmene kan gi egen høringsuttalelse direkte til programkomitéen.
Valgkomitéen håper på stort engasjement når høringsdokumentet legges ut. Fristen for høringen
er satt til 5. mai for Akershus. Våre uttalelser kan da bli behandlet i utvidet styremøte 11.05.17
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Nytt handlingsprogram
Hovedprogrammet består av vurderinger, målsettinger og tiltak. PPA har lagt fram forslag til den
sentrale programkomitéen om at sentralpartiet trykker opp et begrenset antall av dette programmet
(ca. 1500 eks) og i stedet satser på et Handlingsprogram. Det vil si at vi rensker Hovedprogrammet
for alle prinsipper og mål slik at en kun står igjhen med tiltakene. Dette vil sikre et noe lettere
tigjengelig dokument som konkret viser hvilke saker vi vil arbeide med og for.
Dersom vi ikke får Landsstyret med oss på dette, vil fylket måtte vurdere å trykke et opplag for egen
regning og bruk.

Stortingslista
Det har vært vanskelig å få forslag fra lokalpartiene på kandidater til stortingslista. Det har derfor
vært ugreit for nominasjonskomitéen å få fram et endelig forslag. Fredag ettermiddag vil det bli sendt
ut ei liste til alle lokalpartilederne med frist til onsdag 29. mars til å uttale seg om forslaget.
Dersom nominasjonskomitéen ikke får inn endringsforslag fra lokalpartiene, anser vi lista som
godkjent.
Nominasjonskomitéen vil deretter bearbeide eventuelle endringsforslag og få satt opp et endelig
forslag som leveres fylkesvalgnemnda innen fredag 31. mars kl. 1200.

Valgkampen - generelt
Flere forhold omkring materiell og utstyr til valgkampen har hvilt på uklare forutsetninger vedr.
program. PPA må håpe at vi kommer til en avklaring på dette på Landsstyrets møte 1. april slik at vi
kan starte skoleringen av de fremste kandidatene på lista. Dermed regner vi med at valgkampanjen
skal være i full gang etter Landsmøtet 20. mai. Før den tid vil vi prøve å intensivere arbeidet med å
markedsføre våre syn gjennom avisinnlegg og på sosiale media.

Valgkampen – hovedmarkering og lokale arrangement
På styremøtet 09.03.17 ble det vedtatt at PPA skal ha tre store markeringer i fylket før valget. Ett i
Folloregionen, ett på Romerike og ett i Asker/Bærum. Oppleggene for disse tre hovedmarkeringene
er under planlegging av organisatorisk nestleder og vil bli tatt opp som sak på styremøtet i april.
Styret ber de aktuelle kommunepartiene fastsette sted der vi kan avholde markeringene og gi
beskjed til leder og organisatorisk nestleder senest 06. april.
Styret ber leder i Bærum, leder i Ski og leder i Nannestad koordinere arbeidet med stedsvalg for
hver sine regioner.
Styret har også vedtatt at hvert lokalparti må planlegge egne arrangement fram mot valget. Dette vil
det bli redegjort nærmere for i eget skriv til lokalpartilederne i uke 13.

Ole Kristian Fiksdal / leder
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