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Nyhetsbrev 1/16 fra Pensjonistpartiet i Akershus
Besøk av leder i PP Per Walseth
På utvidet styremøte i går hadde Pensjonistpartiet i Akershus (APP)
besøk av leder i PP, Per Walseth. I tillegg til at vi i Akershus fikk
anledning til å fortelle om våre planer framover, snakket leder Per om
sine visjoner for PP samt om hvilke saker og saksområder han er
opptatt av. Han nevnte blant annet synliggjøring av PPs politikk,
omsorgstilbudene rundt om i landet, barnetrygd, dyrka mark/jordvern ,
ungdom og rusproblem. Alt sammen temaer som PPA kan tenke seg å
bidra positivt i arbeidet med.
Vi ble spesielt begeistret over at han for fremtiden ønsker å bruke god
tid på Landsstyremøtene til politiske diskusjoner. Dette er et område der PPA har savnet en
aktiv organisatorisk tilnærming.
Vi takker leder Per for konstruktiv dialog og ønsker ham lykke til med arbeidet videre.
Ole Kr. Fiksdal
Leder PPA

Samarbeidsmøte med PP Hedmark
PP Hedmark og PP Akershus (HAPP) har i et knapt års tid samarbeidet om organisasjonsutvikling, landsmøtesaker og «Valg
2017». I går, 15.09.16, kom styrene i de to fylkespartiene sammen
etter innkalling til felles arbeidsmøte.
Hovedkonklusjonen ble at PP-HA skal arbeide sammen om et felles
hovedmål: En mann på Stortinget i 2017.
Dette bidro også til at vi etablerte en felles arbeidsgruppe for
partiprogram som skal gi råd til programkomitéen på landsplan.
Denne komitéen er i gang med å revidere Prinsipp- og
handlingsprogrammet fram mot Landsmøtet i 2017. Videre skal gruppen bidra til at det blir
utarbeidet et Valgprogram som kan være klart til årskiftet 16/17. Fra Akershus er Christian og
Frank satt inn som medlemmer.
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Det ble også satt ned en arbeidsgruppe som skal arbeide med hvordan vi kan jobbe med å
vedlikeholde av eksisterende lokalpartier samt etablere nye kommunepartier. Fra Akershus er
Leif og Odd medlemmer av gruppen.
Frank Jøsendal
Styremedlem PPA

Styremøte 15.09.16 - hovedpunkter
•

•
•
•
•

På landsmøtet 2016 ble Christian valgt som leder for en gruppe som skulle jobbe med
PPs krav når det gjelder pensjoner. Han hadde fram til d.d. ikke fått innspill fra de
øvrige medlemmene i utvalget.
Erik Kotte-Eriksen (Bærum) er gått inn som nytt styremedlem i PPA etter Petter
Brandt.
Styrets nye protokollformular vedtatt brukt i fortsettelsen
E-post til PP sentralt: per.walseth@live.no
PPA har ikke hatt den beste kommunikasjon med Hovedstyret det siste året. Vi
avventer nå utspill fra Hovedstyret som kan bidra til forbedring.
Ola Øygard
sekretær

APP-skolen: MGM ferdigstilt
APP-skolen har arbeidet med et skoleringsopplegg for tillitsvalgte, MGM (Makt gir
muligheter). Opplegget er nå ferdigstilt etter planen, men utover høsten vil skolen
arbeide videre med å legge til nye opplegg for media/sosiale media og data.
Opplegget vil bli presentert for alle tillitsvalgte slik at de både har mulighet for
skolering, men også kan bruke opplegget som idébank for arbeid innenfor partiet.
Implementeringen av opplegget vil skje suksessivt fram mot landsmøtet 2017, men en del
skjema- og protokollformularer vil bli tatt i bruk av Akershus fylkesparti med en gang.
Følgende hovedkapitler inngår i vårt langsiktige opplegg:
Etiske retningslinjer – Det nye lokalpartiet – Lokalpartiet i arbeid – Organisasjonen PP –
Ledelse – Program – Media/sosiale media (ikke ferdig) – Data (ikke ferdig)
APP-skolen vurderer å legge til en bolk om klima og miljø. Avventer behandling av LM-sak i
HS.
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