Pensjonistpartiet i Akershus
08.05.17

Nyhetsbrev 06/17 fra Pensjonistpartiet i Akershus
Intern valgkampstart 12.05.17 på Skedsmo rådhus
12.05.17 kl. 11:30 åpner PPA valgkampen med et kombinert styre-, delegat- og
kandidatmøte på Skedsmo rådhus i Lillestrøm. Hensikten med møtet er å samle alle de
fremste tillitsvalgte i fylket til en felles samling der vi kan vurdere de oppgavene vi har i
forbindelse med valget, gå gjennom det valgkampmateriellet vi har samt gjøre oss kjente
med hverandre på tvers av kommunegrensene.
Agendaen for møtet er
• Formalia (Innkalling/Saksliste/Protokoll)
• Innledning v/leder
• Landsmøtesakene 2017
• Uglas venner
• Program og trykt valgkampmateriell
• Valgkamp
• Eventuelt
Ledergruppa ønsker styrets medlemmer og varamedlemmer, lokallagsledere,
delegater og observatører til Landsmøtet og alle kandidatene på stortingslista
velkommen til en pangåpning av valgkampen 2017!
Ole Kr. Fiksdal / leder, Ola Øygard / sekretær

Materiell til valgkampen
På fellesmøtet vil vi ha med og dele ut fylkesprogrammet. I tillegg vil vi legge ut en del
materiell og utstyr som lokalpartiene kan bestille til valgkampen. Vi ber om at dere tenker
gjennom hva dere trenger slik at vi fortest mulig kan få satt i gang produksjonen. Det gjelder
blant annet innmeldingsskjema, «innstikk» til programmet og annet trykt materiell dere tror
dere vil få bruk for.
Vi vil også legge ut en del materiell som dere kan se på og bestemme dere for i løpet av
møtet.
Når det gjelder produksjonen av det sentrale programmet, må vi bare vente på hva som
kommer etter landsmøtet.
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Pensjonistpartiet i Akershus
Halvårsrapport 15.05.17
I fjor innførte fylkespartiet halvårsrapport fra lokalpartiene. Dette er en kort oppsummering
av situasjonen pr. dags dato som skal fortelle styret noe om hva som skjer rundt i
kommunene og hvilke områder vi må jobbe mer aktivt; både lokalt og på fylkesplan.
Samtidig med nyhetsbrevet sender vi ut det skjemaet som skal brukes til rapporten.
Frist: 15.05.17

Kvinneutvalget
Årsmøtet vedtok at vi skal ha et kvinneutvalg i fylket for å fremme
andelen kvinner i styrer og råd innenfor fylkesstyret og i
lokalpartiene i årene som kommer. Britt-Hege Monsen Vestlie ble
valgt til leder med ett medlem fra Vestregionen og ett medlem fra
Follo. Jeg ber om at kommunene i de to regionene samarbeider
om å finne en kandidat hver til dette utvalget slik at det kan
begynne å arbeide snarest mulig.
Forslag på kandidater sendes monsenbv@gmail.com eller ringes
inn til Britt Hege på tlf. 45860459

Skrivegruppe
På siste styremøte foreslo Knut Erik fra Asker at vi satte ned en «skrivegruppe» som kan
være aktiv med å skrive om aktuelle saker i fylket/kommunene fram mot valget, både på
eget initiativ og på bestilling.
Jeg ber alle som kan tenke seg å være med i en slik gruppe, gi beskjed snarest.
Jeg minner også om at vi har opprettet et arkiv for artikler som produseres lokalt. Hittil har
det vært sparsomt med innsendelser. Her har Eidsvoll, Skedsmo og Bærum vært hovedbidragsytere.
Send svar til leder@akershuspensjonistparti.no
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