
Protokoll fra møte i interimsstyret og Ressursgruppa 

 

Dato:   11.5.2010  

Sted:   Fylkeskontoret 

Tid:  Styret 11.00 -14.45, Fellesmøte 11.00 – 13.30 

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

                          Torild Bjørlykke 

Ressursgruppa: Unni Cruickhank, Inger Aanderaa, Belka Korshavn, Solveig Berre, Cecilie 

Platou 

Inviterte: Leder av Lop sentralt, Eli Vinje og leder av lokallaget i Oslo, Turi Frimo 

Forfall: 

Referent: Torild 

________________________________________________________________ 

 

I fellesmøtet ble forslag til aktuelle tema for høstens medlemsmøter diskutert.  

Mimi orienterte om planlegging av høstens første møte som er tenkt avholdt 24.august med tema:   

Ullevål under 2.verdenskrig.  I år er det 70 år siden 9.april.  Ullevål har eget museum med fast 

utstilling og spesialutstilling. 

 

Hun orienterte og så om en tur som planlegges til våren til Kolding på Jylland hvor det er en 

spennende borg som heter Koldinghus. Like utenfor i Koldingfjorden har Dansk Sykepleierforbund et 

flott sykepleiemuseum i et nedlagt tuberkulosehjem. Litt syd for Kolding ligger Christiansfeld. 

Her holder hernhutterne til. Det er en religiøs sekt, etterkommere fra Johan Huss. De flyttet hit under 

Struenses tid i Danmark. Et spennende sted (Camilla Collet har gått på skole der). 

Endelig avtale med Ullevål om lokaler for medlemsmøtet, avklares etter 3. juni. 

 

Andre foreslåtte tema er: 

 Folkehelserapport 2010 - Helsetilstanden i Norge er den første samlerapporten om 

nordmenns helse siden 2003. Rapporten ser på folkehelse gjennom tidene, helse i ulike 

befolkningsgrupper og i ulike faser i livet. En stor del av rapporten tar for seg en rekke viktige 

folkesykdommer og andre faktorer som virker inn på folkehelsen 

 Florence Nightingale - Jubileumsmarkering, 24. juni 1860 åpnet den første sykepleieskolen 

som drev etter hennes idealer  

 Medisinering – multidose – endose 

 Ernæring 

 Kultur 

 Eldre og endret sykdomsbilde 

 Menneskerettigheter 



 Arbeid med folk som hører stemmer 

12.45 – 13.50 Sjeføkonom Erik Orskaug i Unio orienterte om Regjeringens forslag til NY 

Pensjonistbeskatning og om deres høringssvar, med svarfrist 3. mai. Målet er fleksibilitet i 

pensjonsbeskatningen. Regjeringen går radikalt til verks med sine forslag til omlegging og 

rammer mange i offentlig sektor. Heltidsansatte vil få en skatteskjerpelse på flere tusen kroner 

med regjeringens forslag. 

Unio ber regjeringen gjøre endringer i forslaget slik at det ikke rammer pensjonene til 

heltidsansatte med gjennomsnittlige lønninger. Forslaget kan oppleves urimelig. 

 

Lop, Eli Vinje utfylte med kommentarer fra deres organisasjon.  Prinsippet, de prøver å innføre, 

at utjevning av pensjoner skal betales av pensjonistene selv, jf.2008, er uakseptabelt.  Pensjon er 

ikke en gave, vi har betalt og arbeidsgiver har betalt og gitt garantier. Hun gjorde en 

sammenligning mot barnefamiliene:   

Vil det si at alle barnefamilier også skal skattes ekstra for barnetrygden og kostnadene ved drift 

av barnehager? Pensjonistene er ikke opptatt av å være skjermet, men fellesskapet må ta sin del. 

Turi Frimo orienterte om lokallaget av Lop og hvor viktig det var å være medlem av Lop slik at 

organisasjonen fikk tyngde i samfunnsspørsmål. 

 

Styremøte fra 14.00 til 14.45 

Sak 13/2010 Innkalling og protokoll fra møtet 13.4.2010 ble godkjent 

 

sak 14/2010 Mimi og Anne Lise fortsetter forberedelsene for møtet om Ullevål under 

2.verdenskrig 

 

sak 15/2010 Styremøter:   24. august, 19. oktober, endringer kan skje 

                       Medlemsmøter: 24. august, 16. november, endringer kan skje 

Sak 16/2010 Medlemsbrevet: Frist for levering av stoff er fredag 28.mai. Anne Lise og Mimmi 

utformer en orientering om møtet den 24.august som sendes Medlemsbrevet v/ Annlaug Waage 

annlaug.waage@sykepleierforbundet.no 

Anne Lise tar kontakt med rådgiver Mette Høiland vedrørende Medlemsbrevet for Akershus 

 

Tilleggssak 

sak 17/2010 Nytt styremedlem 

Styret har ønsket at vi var 5 personer i styret. Solveig Berre ble derfor spurt om hun ville gå ut av 

Ressursgruppa og bli medlem av styret i stedet. Hun takket ja, og ble medlem fra 11.mai 2010. 

 

Eventuelt: Interimsstyret mener vi ikke er kommet langt nok i etableringen av Pensjonistforum til 

at vi kan avholde årsmøte før jul. Årsmøtet utsettes derfor til våren. 

12.5.2010 

Torild 

mailto:annlaug.waage@sykepleierforbundet.no

