PROTOKOLL FRA MØTE FOR HOVEDSTYRET
DATO: 16.september 2016, kl. 09.00
STED: Hovedkontoret i Prinsensgt, Oslo
Tilstede: Per Walseth, Liv J. Remman, Torgrim Nordgarden, Ruth Hoel, Tone Lise
Kvernlien, Nordal Torstensen, Gjert-Are Valberg.
2. vara: Dagfinn Wiik.
Forfall: 1.vara: Rune Sørlie,

SAKSLISTE:
HS 48/ 2016: Godkjenning av dagens møteinnkalling.
VEDTAK: Godkjent
Det ble vedtatt at Torgrim Nordgarden fører protokollene under møtene
HS 49/ 2016: Godkjenning av møteprotokoll fra HS møtet 11.08.2016.
VEDTAK: Godkjent
HS 50/ 2016: Korte orienteringer fra styrets medlemmer:
Leder Per Walseth:
Hedmark gav positivt inntrykk
Har vært til stede på styremøte i Akershus Pensjonistparti og hadde et godt
inntrykk av det som foregår av politisk arbeid. Det ble drøftet at det må være
saker som er felles for alle fylker som stiller lister. Møtet var positivt.
Pol. nestleder Tone Lise Kvernlien:
Programkomiteen hadde møte i går kveld og så på saker og prosedyrer for
programarbeidet. Mange ideer ble fremlagt der, som vil bli tatt med i det senere
arbeid i komiteen.
Org. (estleder (ordal Torstensen:
Det er problem med å få starte lokallag i fylker som ikke har kontaktpersoner.
Kassere Liv Remman:
Har hatt møte i går med regnskapsføreren vår og utarbeidet en ny forenklet
kontoplan. Leder fikk en kopi av regnskapet pr august 2016.
Styremedlem Gjert-Are Valberg:
Bodø Pensjonistparti har ønske om å få besøk av lederen.
Jobber med problemstillinger i forbindelse med hjemmesiden vår.
Har fått en del ubehagelige e-poster ang den saken.

Det er nå utarbeid manualer for «nye» Joomla. Enkelte ting vil bli fjernet for å
unngå irritasjoner.
Det ble ytret ønske om at HS skal få en innføring i bruk av «nye» Joomla på
første møtet. Hvert fylke må utnevne en webansvarlig om de ikke har det fra
før.
Styremedlem Ruth Hoel:
Var med på programkomitémøte i går og jobber med saken.
Styremedlem/ studieleder Torgrim (ordgarden
Arbeider med etiske retningslinjer for partiet. Jfr. LM vedtak.
Var med på «Arendalsuka» som var en fantastisk samling av politiske partier
og andre organisasjoner
Det har skjedd endringer i Arendal PP som kan ha partikonsekvenser og som
har innvirkning for HS.
Kursing av fylkespartiene. Østfold, Møre og Romsdal og Vest-Agder er
planlagt gjennomført denne høsten.
2. vara Dagfinn Wiik:
Det foregår en kampange i Møre og Romsdal. Det vil være fint om lederen
kommer på besøk en gang i høst / førjulsvinteren.
VEDTAK:
Tas til orientering

YE SAKER:
HS 51/ 2016 Samarbeide med Demokratene og Kystpartiet ved Stortingsvalget
Leder er ikke årsaken til den mailen som kommet fra Demokraten og
Kystpartiet om samarbeid.
VEDTAK:
Dette er uaktuelt for Pensjonistpartiet.
HS 52/ 2016 Oppnevning av valgkomite
Medlem
Karl W. Sandvig
Medlem
Liv Engum
Medlem
Morten Kokaas
Vara
Ole Odd Berge
VEDTAK:
Overstående forslag ble enstemmig vedtatt. De velger leder selv.
HS 53/ 2016 Ansvarlig for klima og miljøpolitikk:
HS diskuterte saken
VEDTAK:
HS vil legge saken frem for LS. Det skal sendes ut informasjon til LS
medlemmene ang saken i forkant.

HS 54/ 2016 Ansvarlig for asyl og flyktningepolitikk:
HS diskuterte saken.
VEDTAK:
HS vil legge saken frem for LS. Det skal sendes ut informasjon til LS
medlemmene ang saken i forkant.
HS forslår en representant til komiteen: Dagfinn Wiig.
HS 55/ 2016 Regnskapsrapport:
Kassereren la frem rapport pr 30.6.2016
VEDTAK:
Tas til orientering.
HS 56/ 2016 Budsjett for 2017.
HS diskuterte saken og kom frem med synspunkter som har betydning for
budsjettet 2017.
VEDTAK:
Vi går gjennom budsjettet for 2016 på neste møte og prøver om vi kan bruke
noe av det, når vi skal sette opp 2017 budsjettet.
HS 57/ 2016 Politikk og program v/politisk nestleder Tone Lise.
La frem en skisse som utgangspunkt for videre arbeid med programarbeidet og
som vil bli partiets politikk på de ulike områder.
Komiteen mener at programmet må være enkelt og lett forståelig.
HS diskuterte skissen og ga enkelte innspill for videre arbeid.
Et råutkast vil bli presentert på første LS møte i oktober.
VEDTAK: Tas til orientering
HS 58/ 2016 Forslag ny Logo utformet av Hedmark PP
HS diskuterte saken.
VEDTAK:
I utgangspunktet viser HS til vedtak på LM 2016. Denne saken skal tas opp på
første LS møte.
HS 59/ 2016 Hovedkontoret i Oslo
Det ble diskutert konsekvenser av flere alternativer.
VEDTAK:
Saken legges frem for første LS møte til diskusjon.
HS 60/ 2016 Eventuelt
Det ble diskutert om Akershus skal få en plass som observatør ved HS møter.
Saken falt ved avstemming 2 mot 5
Sosiale medier.
* Det bør være en felles mal for Facebook sidene for enkelte lag.

* Et gammelt vedtak sier at stedsnavnet skal komme sist i partinavnet og må
endres ved neste årsmøte for de som ikke ha rett oppsett.
(Pensjonistpartiet i ……….)
VEDTAK:
Tas til orientering
Protokollen ble opplest etter siste sak og godkjent.

Oslo, 16.september 2016
Per Walseth
leder
Protokollfører
Torgrim (ordgarden

