
 

 

   

 

 

 

 

Tirsdag 29. september 2020 avholdt Politiets Pensjonistforbund for første gang et 

virtuelt-/telefonmøte med lokallagsledere, utvalgsledere og redaktøren i 

forbundet.  Det var ca. 40 deltagere med på dette nettmøtet. 

 

Tilbakemeldingene har vist at det var godt å komme sammen igjen, selv om det ble 

via nett. Vi vil vurdere å gjenta lignende møter og vi tar gjerne imot synspunkter på 

om et eventuelt nytt møte bør arrangeres på ettermiddagen kontra formiddagen. 

 

Sakslisten for møtet var som følger: 

1. Åpning/velkommen 

2. Statur covid-19 pandemien 

a) Lokalt 

b) Sentralt 

3. Utvalgsarbeide med vedtektene og PPF 

4. Landsmøte 2021 

 

 

«REFERAT FRA VIRTUELT-/TELEFONMØTE MED LOKALLAGSLEDERE, 

UTVALGSLEDERE OG REDAKTØR  

 

Tidspunkt: tirsdag 29.9.2020 kl. 0900 - 1000. 

 

Saker: 

1. Åpning/velkommen. 

Forbundsleder Bjørn Egeli ønsket velkommen til virtuelt-/telefonmøte pga. 

covid-19 situasjonen. 

 

2. Status covid-19 pandemien. 

 

a. Lokalt; forbundsstyret åpner opp for at alle lokale lag- og foreninger holder 

de møter og sammenkomster de ønsker forutsatt at smittevernreglene 

sentralt/lokalt følges, men vi oppfordrer alle til å være varsomme da 

medlemsmassen vår består av mange godt voksne folk. 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

b. Sentralt; forbundsstyret vil fortsette å avholde virtuelle styremøter. 

Forbundsleder og forbundssekretær møtes fysisk ved behov. 

     3/4.Utvalgsarbeide/Landsmøte 2021. 

 

Covid-19 sitasjonen har bl.a. ført til at utvalgene som jobber med PPF sin 

informasjons- og kommunikasjonsstrategi og vedtektene ikke har hatt mulig til 

tilstrekkelig med fysiske møter. I tillegg er det forbundsstyrets oppfatning at 

innholdet i utvalgsarbeidene krever bred involvering av medlemmene.  

 

 Forbundsleder la frem to alternativer til fremdrift. 

Alternativ a;  

avholde et lederseminar over to dager til våren hvor utvalgsarbeidene blir 

sentrale temaer og avholde LM til høsten 2021 hvor vedtektarbeidet legges 

frem for vedtak. Vedtaksmyndighet i utvalgsarbeidet for kommunikasjons- 

og informasjonsstrategi ble av LM 2019 lagt til forbundsstyret.  

 

Alternativ b;  

avholde LM 2021 hvor vedtektsutvalget legger frem sitt arbeid for 

tilbakemeldinger og innspill, og at utvalget jobber frem forslag til vedtak 

til LM 2023.  

 

Følgende hadde ordet: Dagfinn Ødegaard Halden, Tom Søreide Asker & 

Bærum, Hans Johan Finne Solør, Børre Walderhaug Oslo, Kjell Fagerlid 

forbundsstyret, Jan Gunnar Bøe kontrollnemden og Jørn-Kr Jørgensen 

redaktør. 

 

Forbundsleder takket for innspill og informerte om at styret vil følge 

situasjonen vedrørende covid-19 nøye å vurdere tilsvarende nettmøter i tiden 

fremover. Sak 3 og 4 vil også bli tatt opp på det årlige styremøte i månedsskifte 

januar/februar.  

 

Annet  

På oppfordring redegjorde forbundslederen kort om resultatet av 

trygdeoppgjøret 2020. Det ble fremmet krav om at underreguleringen ble 

fjernet, at pensjonistforbundet må få forhandlingsrett med staten og at 

pensjonistene ikke måtte tape kjøpekraft nok et år». 

 


