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Valget 2017

PP-Akershus hadde som mål å få inn en representant på
Stortinget i år; det greide vi ikke. Til tross for skuffelse over
at vi ikke nådde helt fram, er jeg likevel glad for at det ble
gjort en iherdig innsats fra lokalpartiene.
NB! Resultatene fra valget ligger ved F2018-dokumentet.
Fylkesstyret evaluerte resultatet på møte den 15.09. og
resultatet kommer fram av protokollen som blir lagt ut på
hjemmesiden www.pp-akershus.info denne uken. I
hovedsak kom det positive tilbakemeldinger, men det kom
også fra en del ting som burde vært gjort annerledes. Dette
tar vi med oss videre når neste valgkamp skal forberedes.
Jeg takker alle sammen for innsatsen, men jeg vil likevel få takke Ragnar og Birger spesielt
som stilte velvillig og ivrig opp når det var mest bruk for dem rundt om i fylket!
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Tilbakemeldinger
Frist for tilbakemeldinger: 09.10.17 til leder@akershuspensjonistparti.no

Tilbakemelding 1: Program og brosjyrer
Ledergruppa arbeider med å lage et kursprogram for høsten og våren. Ett av temaene vil
være gjennomgang av programmene. Dersom noen av dere har fått noen Kortversjonen og/
eller fylkesprogram til overs, sender dere antallet over til meg. Vi vil da prøve å samle dem
sammen slik at vi kan bruke dem på de kommende kursene og i arbeidet med det
kommende fylkestings- og kommunevalget.

Tilbakemelding 2: Medlemstall
Fylket skal begynne arbeidet med hvilke mål vi skal nå når det gjelder antall medlemmer
ved årets slutt, og hvor mange medlemmer vi må ha i de forskjellige lokalpartiene fra
31.12.18 av dersom vi skal kunne ha sjans til å nå hovedmålet om å bli representert på
fylkestinget og i kommunestyrene.
Hvert lokalparti sender derfor inn opplysninger til Ole Kristian over hvor mange medlemmer
lokalpartiet hadde pr. 31.12.16 og pr. d.d..

Tilbakemelding 3: Valgkamputstyr
Styret har kjøpt inn en del valgkamputstyr i form av bannere, flagg og telt. Dette er materiell
som kan brukes også ved neste valgkamp. Dessverre har noe av utstyret vandret litt rundt
omkring blant lokalpartiene slik at vi har mistet oversikten over hvor de ulike effektene
befinner seg. Hvert lokalparti må derfor sende inn en oversikt over det utstyret som er kjøpt
inn og som er betalt av fylkespartiet. Dette er materiell som er tenkt brukt også ved senere
valg.
Det vil også være fint om dere også lager en oversikt over det materiellet som er innkjøpt
for lokalpartiets egen regning og som er deres eiendom slik at vi kan beregne hvor mye
denne valgkampen har kostet oss totalt.
Og avslutningsvis: Kan dere melde tilbake om hvilke effekter dere mener hadde best
virkning og som det kan være verdt å satse på også ved neste valg.
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F2018 - høringer
F2018 (Fornyelse 2018) er første forberedelse til valgene 2019. Etter to behandlingsrunder
i fylkesstyret er vi nå kommet fram til et «Justert Styringsdokument 17.09.17» som er sendt
over til Landsstyret for videre behandling. Håpet er at LS kan slutte seg til prosjektet slik at
det blir landsomfattende.
Vedtaket på fylkesstyremøtet ga imidlertid grønt lys for at vi starte arbeidet snarest mulig
ved at enkelte problemstillinger blir tatt tak i allerede nå:
• Målsettingen for valget 2019,
• Navn på partiet og
• Endring av personalhåndboka.
Mandag 18.09.17 sendte jeg ut justert styringsdokument m/vedlegg, datert 17.09.17. Etter
vedtak i fylkesstyret er dette å anse som den forkortete utgaven av prosjektet og som skal
brukes som høringsdokument.
Vedleggene som saksopplysninger og ideer for det fortsatte arbeidet

Høring 1; Målsetting for valget 2019
Styret vedtok på siste møte at hovedmålet for valget 2019 skal være å få inn minst 1
reprsentant i fylkestinget samt at vi må ha lokalpartier i alle kommuner.
Hva mener lokalpartiet om hovedmålet?
Frist: 01.11.17- Svaradresse: leder@akershuspensjonistparti.no

Høring 2: Navnespørsmålet
Jeg viser her til vedlegg 1 til F2018 (Høringsdokumentet).
Fra flere hold i partiet kommer det ønsker om å endre navn da nåværende navn hindrer oss
i å få ungdommer og godt voksne til å stemme på oss. Dette er behandlet i vedlegget og
kan gi innput til drøftingene i lokalpartiet. Her bør styrene dra inn medlemmer utenfor styret
for å få en breiest mulig behandling. Hva mener lokalpartiet?
Frist 01.11.17. Svaradresse: leder@akershuspensjonistparti.no

Høring 3: Personalhåndbok
Jeg viser her til vedlegg 8 til F2018 (Høringsdokumentet)
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Dette er en omfattende sak som tar utgangspunkt i at vi vil videreføre den minihåndboka vi
har i dag, men at vi først og fremst kan tenke oss å samle alle de dokumentene vi har på
forskjellige steder i dag, på ett sted. Jeg mener at dette best kan la seg ordne ved at
regelverket samles i ei ringperm med utskiftbare ark. Hva mener lokalpartiet?
Frist: 01.12.17. Svaradresse: leif@akershuspensjonistparti.no

Høring 4: Endring av vedtektene
Jeg viser til vedleggene 9-11 til F2012 (Høringsdokumentet)
Regelverket for tillitsvalgte finnes i etiske retningslinjer, vedtektene, instrukser og i program.
For mange av oss kan det tidvis bli vanskelig å holde rede på alle pliktene og rettighetene
da mange av bestemmelsene overlapper hverandre.
I vedleggene er det foreslått en ny strukturering av vedtekter og instrukser slik at håndboka
dekker alle sider av regelverket og gjør det enklere å holde rede på. Dette vil gjøre det lettere
å finne fram til de bestemmelsene som gjelder på ulike områder. Hva mener lokalpartiet?
Frist: 01.12.17. Svaradresse: leif@akershuspensjonistparti.no
Spørsmål om høringene sendes Leif eller Ole Kristian.

Hjemmesiden tilbake til normalform igjen
www.pp-akershus.info
De siste månedene har vi prøvd å sy sammen et innhold på hjemmesiden som kunne være
til nytte i valgkampen. Vi er nå tilbake til utgangspunktet der siden tar sikte på å være et
hjelpemiddel i det daglige partiarbeidet og for å promotere de politiske standpunktene våre.
Dersom dere har synspunkter på siden, eller dere har artikler som dere mener kan egne seg
for publisering, send det til webmaster@pp-akershus.info

Årsmøtene 2018 - Valg
Ola har sendt ut melding til valgkomiteen om at den må begynne arbeidet med å finne fram
til kandidater til valgene som skal foregå på årsmøtene.
Jeg ber alle lokalpartiene begynne allerede nå å tenke over hvilke verv som skal besettes
og hvilke kandidater som er aktuelle, både på fylkesplan og i kommunene.
Ole Kr. Fiksdal / PPA-leder
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