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Valg 2017: Én representant på «Tinget»

(OKF)

Ett av hovedmålene fra Årsmøtet 2016 i Pensjonistpartiet i Akershus er at PP skal kunne få

Styret har arbeidet ut fra dette og prøvd å finne ut hvordan vi best
kan få oppfylt hovedmålet og har samstemmig kommet fram til at
den beste løsningen er å samarbeide med PP Hedmark. Vi
legger derfor alle eggene i en kurv og vil rette all innsats mot at
de to fylkeslagene gjennom samarbeid og samhandling kan
oppfylle hovedmålsettingen. Vi har allerede hatt flere
samarbeidsmøter, senest for vel ei uke siden, og nå skal
ledergruppene i de to fylkespartiene møtes til drøftinger i forbindelse med Landsstyrets (LS)
møte den 22. oktober.

Har vi muligheter for å lykkes???

Selvfølgelig har vi det!

Men da må vi selv ha tro på at det går og være med på et knallhardt stykke dugnad for å få det
til. Men mer enn det: Vi må få velgerne til å tro på det. Tro på at en stemme på PP ikke er en
bortkastet stemme, men en stemme for ansvar, respekt og redelighet i politikken. En stemme
på veien mot en korrigerende røst mot skrivebordspolitikere uten rot i virkeligheten!

Realisme ? (OKF)
Er det realistisk å tro på at vi kan greie å nå opp i mandatkampen når så mange av de små og
mindre partiene ser ut til å kjempe livet av seg for å overleve som «stortingspartier»?
Vi i styret mener ja! Hvis vi går ut fra stemmetallene ved siste
kommune- og fylkestingsvalg, må vi ca. firedoble stemmetallet
for å nå opp. Med nye lokalpartier i de folkerike kommunene
Lørenskog og Oppegård samt forsterket innsats i de minst like
folkerike kommunene Asker, Bærum, Skedsmo og
Ullensaker, er vi sikre på at vi skal passere sperregrensa med
god margin.
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Program og programarbeid (ChrJ)
Politisk nestleder i PP, Tone Kvernlien, er nå i gang med å lede arbeidet
med nytt prinsipp- og handlingsprogram (PHP). Hedmark og Akershus
pensjonistpartier (HAPP) har allerede sendt et første innspill til komitéen
som arbeider med programmet, og på førstkommende Landsstyre vil hun
legge fram resultatet de er kommet fram til så langt. Endelig vedtak skal
fattes på Landsmøtet i mai 2017.
APP må starte valgkampen lenge før det om vi skal nå våre mål. Vi har
derfor satt fram forslag om at vi foran valget må operere med to
programhefter foran valget:
1. PHP som skal være ferdig i mai.
2. Valgprogram som omfatter våre kjernesaker på en kortfattet og lett forståelig måte og
som må være ferdig innen midten av/begynnelsen av november!
Hvert enkelt fylke skal kunne legge til fylkestilknyttede saker i valgprogrammet. Dette vil gjøre
programmet mer interessant for velgerne i det fylket programmet utarbeides for.
I kommende uke vil styret gå ut med en høringsrunde på valgprogrammet slik at vi kan få inn
forslag fra de ulike delene av Akershus. Styret oppfordrer alle lokalpartiene med å tenke
gjennom om det er saker de vil ha med i dette programmet.

Landsstyremøte den 21. oktober (OØY)
Fylkesstyret har fått melding om at neste LS-møte vil holdes på Gardemoen 21. oktober.
Fylkesstyret vil sende inn forslag om at våre vedtatte etiske retningslinjer blir tatt opp som sak
på neste landsmøte til våren. Vi vil også vurdre å legge fram en del saker av politisk karakter.
Vi ber om tilbakemelding fra de enkelte lokallagene på saker som dere mener er viktige
å få tatt opp på landsplan.
Send tilbakemelding på e-post til post@akershuspensjonistparti.no innen mandag den 2.
oktober.
Fylkespartiet bskal skrive en rapport til LS-møtet om hvordan det står til i fylket. Vi sender
derfor ut et et rapportskjema som vi ber alle kommunepartiene om å svare på så godt som
mulig. Rapportene vil danne grunnlaget for det vi rapporterer videre. Frist: 2. oktober.

Fylkesstyremøte den 13. oktober (OØY)
Møtet den 13.10.16 vil være et kombinert ledergruppemøte og styremøte. LG møtes kl.1230
mens styret møter kl. 1330. Møteslutt kl. 1500.
Viktige saker: Program / Rapporter / Landsstyremøtet. Send inn saker dere brenner for!!
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