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NSF Oslo og Akershus Pensjonistforum 

Protokoll fra møte i arbeidsgruppa og Idègruppa 

 

Dato:   9.3.2010  

Sted:   Fylkeskontoret 

Tid:  11.00 -15.00 

Tilstede: Anne Lise Rustung Jemtland, Sigrid Wisløff, Torild Bjørlykke 

Forfall: 

Referent: Torild 

Møtte fra Idègruppa: Unni Cruickshank, Inger Aanderaa, Belka Korshavn, Cecilie Platou og 

Ada Castracane 

Ikke møtt: Aslaug Kaasa, Sissel Ødegård Land, Solveig Berre, Marta Eigeles  

Møte med Atle utgår da han er i Sarpsborg denne dagen 

___________________________________________________________________________ 

Idègruppa ble ønsket velkommen og møtet startet først med en presentasjon av hverandre 

som tok ca. en time.  

Alle har bred og variert erfaring fra et langt yrkesliv og som vil være en ressurs i å støtte opp 

om Pensjonistforumet formål: Å være et informasjonsforum for sykepleierfaglige -  og 

aktuelle samfunnsspørsmål.   

Kl.12.15- 13.00 Lunsj 

Kl-12.45- 14.00 Det ble orientert om arbeidet hittil og utdeling av dokumentene: 

Retningslinjer for drift av NSF Oslo og Akershus Pensjonistforum 

 Samarbeidsdokument med NSF Fylkeskontorer og Pensjonistforumet. 

Referat fra arbeidsgruppas møte 5.2.2010 

 

Det ble videre orientert om Sykepleierforbundets nettside www.sykepleierforbundet.no og 

veien til Pensjonistforumets side, Fylkeskontor, Oslo, Aktuelle aktiviteter, Pensjonistforum. 

Arbeidsgruppa jobber fortsatt med forbedringer av nettsiden.  

Pensjonistforumet får også benytte Medlemsbrevet som fylkeskontorene utgir fire ganger 

årlig og som sendes alle medlemmene.  

 

Arbeidsgruppa takket for oppmøtet og er glad for å ha støtte av medlemmene i det videre 

arbeid med Pensjonistforumet.   

 Gruppa blir invitert ved behov, og minst på ett møte vår og høst.  

 

Neste møte med arbeidsgruppa er 11 mai kl.11.00 

 

http://www.sykepleierforbundet.no/
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Kl-14.00 -15.00 Møte i arbeidsgruppa 

Sakskart:  

Sak 07/2010 Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Innkallingen godkjennes 

Sak 08.2010 Godkjenning av Protokoll av 5.2.2010 

Vedtak: Protokollen godkjennes 

Sak 02.2010 Utsatt sak fra 5.2.2010.  

Retningslinjene ble gjennomgått med noen rettelser.  Torild ser på om noe av 

teksten i Samarbeids - og samhandlingsdokumentet  skal innarbeides 

Saken behandles på nytt i møte 13.4 

Sak 03/2010 Utsatt sak fra 5.2.2010.  

Utkast til Samarbeids – og samhandlingsavtalen ble gjennomgått med 

kommentarer fra Atle i e-post av 16.2. 2010 

Utdrag: 

- Atle Thorstensen, Annlaug Waage ( økonomi), og Inger Roth Antonsen 

(administrasjon)  er kontaktperson i 2010 

- Bruk av Logo vil Atle sjekke videre.  

- Fylkeskontorene ønsker ikke avtale, men samarbeid. Det vil si at det ikke er 

å anse som en avtale, men en formalisering av retningslinjer for samarbeid. 

- Fylkeskontorene vil for tiden ikke sende ut eget brev til alle medlemmer 

som blir pensjonister. Vil ta opp dette som et forslag til NSF sentralt som et 

ledd i medlemstjenester. Pensjonistforumet står imidlertid fritt til å legge 

noe ut på fylkeskontorenes nettside vedrørende dette.   

- Det oppfordres til at møteinvitasjoner gjøres på e-post og omtale i 

Medlemsbrevet som kommer ut fire ganger årlig  pga høye portoutgifter 

- Fylkeslederene  invitereres til møter ved behov 

- Tilsendt kopi av Fylkesstyrets handlingsplan for 2010  der vi er med som et 

av flere aktiviteter 

- Nettsiden ble for kort tid siden endret for alle fylkeskontorene. De er nå like 

over hele landet.  Endringer må tas opp med hele organisasjonen. Atle 

foreslår at arbeidsgruppa bruker 2010 til å se hvordan strukturen virker. 

Saker Pensjonistforumet ønsker inn på nettsiden vil først bli lagt på forsiden 

for etter noen dager, å bli lagt inn under Aktuelle aktiviteter 

Vedtak: 

Arbeidsgruppa tar uttalelsene til orientering. Arbeidsgruppa mener ordet 

samarbeid henger litt i lufta og foreslår :  
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Samarbeid – og samhandlingsdokument 

Dokumentet sees i sammenheng med Pensjonistforumets retningslinjer.  

 

Sak 09/2010 Mimmi Øverli er spurt om å bli medlem av arbeidsgruppa og har svart ja til 

det. 

Anne Lisbeth Syvertsen ønsker å være medlem av Idègruppa. Hun var først 

tenkt å bli medlem av arbeidsgruppa, men ønsker foreløpig å være i 

Idègruppa på grunn av for tiden uavklarte arbeidsforhold.  

 

Eventuelt: Arbeidsgruppa diskuterer logo, medlemskartotek og budsjett på møte 13.4 

 

Neste møte er 13.4.2010 kl.11.00 

 

 

 


