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21.06.17

Info- og nyhetsbrev nr. 13/17 fra fylkesstyret
For tillitsvalgte i PP-Akershus

Om «Info- og nyhetsbrevet»
Styret i PP-Akershus har det siste ¾ året
utviklet et informasjonsark for tillitsvalgte og
medlemmer slik at vi kan ivareta målsettingen
om synlighet og åpenhet på best mulig måte.
Brevet vil heretter ha en underskrift under
headingen som viser hvem brevet er stilet til. I
dette tilfellet (se rød skrift) for de tillitsvalgte.
Dette viser at brevet i hovedsak er ment for de
tillitsvalgte og for det meste vil inneholde
informasjon av rent administrativ karakter.
For det enkelte medlem i lokalpartiene vil det
være av betydning å se at det er «liv» i partiet
og at det arbeides med de sakene vi er opptatte
av. Medlemspleie er viktig for å skape
entusiasme og glød. Et info- og nyhetsbrev kan
da være ett bidrag til å få fram disse følelsene.
I noen tilfelle vil vi derfor bruke underskriften
«For medlemmer av PP-Akershus». Vi mener
da at arket egner seg godt for utsendelse også
til alle medlemmene i lokalpartiene. Dette kan
bidra til at vi får en jevnlig strøm av informasjon
og nyheter ut til «grasrota» uten at
lokalpartiene får et altfor stort arbeid. Dersom
lokalpartiet ønsker å få med lokale saker, kan
lokalpartistyret legge ved et eget ark.
Alle infobrevene blir også lagt ut på vår
hjemmeside www.pp-akershus.info En del av
medlemmene kan nok gå inn her og hente ut
brevene, men fremdeles er det mange som må
få det på papir. Her må lokalpartiet finne den
beste måten å ordne dette på.

Styret PP-Akershus
Tlf. 479 10 758
HS: www.pp-akershus.info
E-post: leder@akershuspensjonistparti.no

Alle info- og nyhetsbrevene vil bli lagt ut
på hjemmesiden. Vi har, som sagt,
ingen interesse av å skjule noe som
helst. I noen tilfelle kan det imidlertid
være formålstjenlig og nødvendig at
opplysninger ikke blir offentlig. Det
gjelder spesielt når personopplysninger
er inne i bildet eller at vi ikke ønsker at
andre skal få kjennskap til de
strategiene vi legger opp til i enkelte
saker.
I
disse
tilfellene
vil
styret/ledergruppa/leder
sende
ut
målrettede skriv til den eller de det
gjelder.
M.a.o så vil info- og nyhetsbrevene aldri være
hemmeligstemplet, men styrene i lokalpartiene
bør fra brev til brev vurdere om dette er noe
som kan/bør sendes ut til medlemmene.
Styrene i lokalpartiene vil til vanlig være
mottakere av infobrevet. Jeg trenger derfor
oppdaterte lister fra lokallagene med navn og
e-postadresser til styrene lokalt og ber om at
jeg får dem tilsendt før dere tar sommerferie.
Under valgkampen vil alle numrene som
sendes ut også gå til alle kandidatene på
stortingslista.
Jeg tar sikte på at vi sender ut ett nr.
pr. uke fram mot valget. Vanligvis på
mandags morgen.
Ole Kr. Fiksdal leder/PPA
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Bestillinger av materiell
Etter at fristen gikk ut, var det 2 lokalparti som ikke hadde bestilt materiell/utstyr til valgkampen. Jeg
går derfor ut fra at de har det materiellet og det utstyret de trenger for å kunne gjennomføre
valgkampen i sine kommuner. De vil imidlertid få tilsendt gratiseksemplarene (50 stk.) av
faktaarkene.
Firmaet som står for levering av bestilt utstyr har d.d. gitt tilsagn om at materiellet vil bli levert her
hos meg så snart det er ferdig og senest 01. august. Jeg vil sende mail til det enkelte lokalpartiet når
deres utstyr er ankommet.
Når det gjelder bestilling av faktaark (veiledninger for prioriterte programpunkter), var bestillingen så
pass moderat at vi ikke trenger å sette det bort til et trykkeri. Arkene vil derfor bli trykket opp i 50
gratiseksemplar og sendt lokalpartiene. Hvert lokalparti har fått/vil få egne hefter med originale
faktaark som kan kopieres lokalt etter behov.
Når det gjelder «utleiemateriellet», så er det meste av materiellet disponert for hele valgkampen.
Bestillingslista følger vedlagt.

NB! - Vindusposten – NB!
«Vindusposten» er partiets medlemsblad. Det
har ligget brakk ei god stund, men nå er det
kommet melding om at det skal utgis et
valgnummer. Partileddene er bedt om å bidra
uten at det er kommet spesielle retningslinjer
for hva vi skal bidra med. Jeg har imidlertid
tenkt at vi bør presentere fylket og fylkespartiet
på en halvside pluss at vi setter inn noe av det
artikkelstoffet vi allerede har hatt inne i aviser
og på hjemmesiden vår.

Dersom styrene eller medlemmer i lokallagene
har artikler/stoff de mener kan egne seg, så
send det inn til Leif på adresse
leif@akershuspensjonistparti.no så snart som
mulig og senest 10. juli. Han vil da sende det
over til redaksjonen for medlemsbladet.
Send kopi av eventuelle innlegg
leder@akershuspensjonistparti.no

til

Neste nyhetsbrev kommer kommende fredag/lørdag og er et sommerbrev som jeg håper dere finner
verdig for distribuering til medlemmene.
Mvh. Ole Kr. Fiksdal / leder PPA
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