
Protokoll fra møte i interimsstyret  

 

Dato:   13.4.2010  

Sted:   Fylkeskontoret 

Tid:  11.00 -14.00 

Tilstede: Anne Lise Rustung Jemtland, Sigrid Wisløff, Mimi Bing Øverlie,  

                          Torild Bjørlykke 

Forfall: 

Referent: Torild 

__________________________________________________________________ 

 

Saksliste: 

Sak:10/2010 Godkjenning av innkalling 

vedtak: Innkallingen ble godkjent 

Sak: 11/2010 Godkjenning av protokoll av 9.3.2010 

vedtak: Protokollen ble godkjent 

 

Sak: 8/2010 Overgang fra å være arbeidsgruppe til å være et interimsstyre 

Vedtak: Arbeidsgruppa endrer sin funksjon fra 13.4 2010 til å være et interimsstyre fram til 

1. årsmøte 

Sak: 2/2010 Retningslinjer for Pensjonistforum 

vedtak: Retningslinjene for NSF Oslo og Akershus Pensjonistforum vedtas 

Sak 3/2010 Samarbeids- og samhandlingsdokument med Oslo og Akershus fylkeskontorer 

vedtak: Samarbeids- og samhandlingsdokument vedtas. Dokumentet oversendes 

Fylkeskontorene i Oslo og Akershus for deres tilslutning til dokumentet 

Sak 12/2010 Høstens møter, budsjett, logo og medlemskartotek 

 Interimsstyrets møter :  

tirsdag 11 mai kl.11 – 14  møte med resursgruppa. Torild prøver å få LOP eller UNIO 

til å komme og fortelle om årets trygdeoppgjør for pensjonister 

tirsdag 24 august på Ullevål sykehus kl. 11-14 med forberedelse til medlemsmøte om 

Ullevål under 2.verdenskrig. Mimi og Anne Lise gjør forberedelser  

tirsdag 19 oktober kl.11 -14,  planleggingsmøte med forberedelser til årsmøtet og 

vårens møter.  

 Medlemsmøter: Dato for møtene i høst avklares 11 mai 



 

 Årsmøte: 

tirsdag 9 eller16 november, Årsmøte? Møtedato tilpasses foredragsholder  

Samhandlingsreformen er planlagt som tema på møtet.  Leder av NSF, Lisbeth 

Normann, eventuelt Hans Arne Pettersen, Oslo fylkeskontor, er aktuelle 

foredragsholdere 

 Budsjett: Budsjett for 2011 tas opp på møtet 19 okt. Søknad om støtte til eventuell 

en vårtur sendes fylkeskontorene.  

Kasserer velges.  

 Logo: Kan bruke NSF logo, med Pensjonistforum skrevet under logoen 

 Medlemsliste over pensjonister i Oslo og Akershus: Mette Høiby, Akershus 

undersøker nærmere om vi kan få tilsendt medlemslister 

 Medlemsbrevet: Datoer for innleveringsfrister er ikke bestemt, men stoff til 

nettsiden kan leveres løpende. Utgis trolig i midten av juni, frist levering, 14 dager 

før. Akershus sender Medlemsbrevet ut samtidig med Oslo og lager lenke til Oslo 

Pensjonistforum i deres utgave.  

 

14.4.2010 

Torild 

 


