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Om aktivitet i lokalforeningene i løpet av vinteren/våren 2021 

1. Pensjonistforbundet Nordland viser til Regjeringens smittevernstiltak som gjelder fra 

23. februar, hvor regelverket for arrangementer endres. Kravet om fastmonterte 

plasser erstattes med krav om faste, tilviste sitteplasser. Det innebærer at publikum 

kan sitte på stol, benk eller lignende, under hele arrangementet. Denne endringen 

åpner for større arrangementer i langt flere lokaler, og Regjeringen justerer maksimalt 

antall personer som kan være til stede på innendørs arrangement til 100 personer.  

2. På Pensjonistforbundets landsstyremøte 24. – 25. februar, bekjentgjorde 

generalsekretæren Harald Norman, med bakgrunn i den nevnte endringen, at 

Pensjonistforbundet opphever anbefalingen om at vi ikke skal avholde 

medlemsmøter/årsmøter. Fortsatt anbefaler man at lokalforeningene forholder seg til 

de kommunale smittevernsmyndigheter som kan redegjøre for hvilke smittevernregler 

som man må følge i vedkommende kommune. 

 

Om avvikling av årsmøter i 2021 

3. Utsettelser av møtedatoer: 

Etter noe frem og tilbake har nå Pensjonistforbundet konkludert med at: 

- Pensjonistforbundet trekker tilbake den tidligere anbefaling om å avholde årsmøter 

for lokalforeningene fysisk inne utgangen av mai måned. 

Lokalforeningene oppfordres til å utsette årsmøtene til situasjonen rundt Covid-9 er 

mer avklart. Det vises for øvrig til Pensjonistforbundets brev av 24. mars om saken. 

- Fylkesårsmøtene som var berammet som fysiske møter innen utgangen av juni 

måned, skal gjennomføres via datalink Teams. 

For PF Nordland betyr det at det planlagte årsmøtet på Fauske hotell 22. – 23. juni 

er avlyst.  

 

Økonomisk støtte til lokalforeninger 

4. Dette gjelder merkostnader for leie av større lokaler – av smittehensyn - og gjelder 

bare årsmøtet i år. Eksempel: Hvis foreningen vanligvis betaler kr 1000 for 

møtelokaler og nå må betale kr 2500 for større lokaler, dekker Pensjonistforbundet kr 

1500 som er merkostnadene. 

• Hvis de nye lokalene er av en slik art at det må leies inn mikrofoner og annet 
audiovisuelt utstyr (lyd og bilde), dekkes også det. 

• Bevertning, transport mv dekkes ikke av Pensjonistforbundet. 

Styret håper å få til et brev pr kvartal. Kom gjerne med innspill på innholdet 

og forslag til innhold i fremtidige utgaver. 

 

Du finner nyhetsbrevet også på nett fra denne linken:  

http://www.pensjonistforbundet.no/nyhet/744-nyhetsbrev 
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• Det er ikke satt noen beløpsgrense, men alle må bruke hodet og sunn fornuft. Det 
er selvfølgelig lov å spørre hvis beløpet virker urimelig høyt. 

• Det skal ikke søkes på forhånd. 

• Merkostnadene må dokumenteres. Lokallagene må fylle ut et utleggsskjema 
(henvend dere til fylkeskontoret) og legge ved kopi av kvitteringer. 
 

 

Medlemskontingent for 2021 

5. Landsstyret vedtok på et landsstyremøte i oktober måned, at medlemskontingenten 

for 2021, blir på 2020-nivået, på kr 410. Frist for å innbetale kontingent 2021 for 

individuelle-/direktemedlemmer er utsatt til 20. april 2021 

 

Helseutvalgets deltakelse i Helse Nords «korona-møter» 

6. Helse Nord har i helt siden i vår tilbudtinteresseorganisasjoner å delta på kvartalsvise 

«korona-møter» pr telefon eller pr videolink. Vårt helseutvalg har deltatt på alle 

møtene. Helse Nord har gitt orienteringer som har vært basert på de nasjonale 

retningslinjene. Helse Nord har også gitt sine vurderinger av situasjonen i de nord-

norske kommunene. Jevnt over har Helse Nords vurderinger vært på linje med de 

nasjonale vurderingene. 

 

Om økonomiske midler fra Statsforvalteren i Nordland for å skape aktivitet for 

ensomme eldre i kommunene 

7. PF Nordland fikk i desember 2020, tildelt kr 400 000,- fra Statsforvalteren i Nordland 

(tidl fylkesmannen). Det ble mottatt spknader på til sammen godt over kr 600 000,-. 

På fylkesstyremøtet 4. mars, fordelte fylkesstyret kr 4000 000,- Den 15. mars ble 

lokalforeningene informert om denne fordelingen. Dessverre ble ikke alle søknadene 

tildelt penger, men 30. mars søkte PF Nordland på ytterligere støtte fra 

Statsforvalteren i Nordland, og vi venter på svar om denne søknaden.  

 

 

Hilsen fra styrelederen 

8. Kjære alle sammen! 

Vel overstått påske. For mange av oss også i år i «ensomhet». 

Hadde virkelig sett frem til å møte dere på «et orntlig årsmøte». Dessverre går det 

ikke denne gangen heller. Forrige årsmøte var jo et post/digitalt møte og det blir jo 

selvfølgelig spennende med et Teams årsmøte, men vi får ikke «praten» og den 

inspirasjonen som jeg syns et fysisk årsmøte er. 

Lokalt er det jo nå smittevernlegen i de respektive kommunene som kan bestemme 

om møter kan avholdes. Om en uke eller to har vel de fleste av oss fått dose én, og 

kanskje dose to så mulighetene blir stadig bedre. Dette gjør jo også hverdagen litt 

enklere, men bare litt. 

 
Ha en fin vår! Hjelp til med å få oss alle ut av ensomheten - mange er/har vært der! 
 
Vennlig hilsen fra Dagfinn  
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     Ajourført, 7. april 2021 

 

Tillitsvalgte – Årsmøteperioden 2020– 2021 

Arbeidsutvalg:    

Navn, funksjon Adresse E-postadresse Telefonnr 

Leder,                                
Dagfinn Pettersen 

Sulitjelmaveien 16B, 
8007 Bodø 

dagfinnpett@gmail.com 
 

95 75 08 32 

Nestleder,                          
Anne Karine Innbjør 

Torggt 26, postboks 
210, 8445 Melbu 

innbjoer@gmail.com 
 

90 04 51 15 

Styremedlem,                        
Hans H. Hansen,  

Thalleveien 9          
H-0602, 8076 Bodø 

h.hansen0110@gmail.com 95 22 19 59 

 

Styremedlemmer/Varamedlemmer til AU 

1. Terje Dahl Dronningens gate 
47, 8514 Narvik 

tdah2@online.no 91 82 49 64 

2. Trude Wik Myra syd 19A, 8640 
Hemnesberget 

trude.wik.1965@hotmail.c
om 

91 68 94 34 

3. Laila Christoffersen Hagebyveien 31, 
8370 Leknes 

lailachrist@gmail.com 90 15 42 27 

4. Anne Grethe 
Tømmervik 

Tømmervikveien 40, 
8890 Leirfjord 

Nakkerud06@gmail.com 98 82 29 22 

 

Varamedlemmer til styret: 

1. Geir Mosti Hansbakken 15, 

8206 Fauske 
geir.mosti@hotmail.com  95 02 84 76 

2. Sissel Eidissen Leinesveien 207, 

8285 Leines 
eidissensissel@gmail.com 41 58 13 06 

3. Bill Rønning Huldreveien 22 A, 
8800 Sandnessjøen 

ronning1944@gmail.com 90 17 87 91 

 
Helseutvalget: 

Leder, Anne Karine 
Innbjør 

Torggt 26, postboks 
210, 8445 Melbu 

innbjoer@gmail.com 
 

90 04 51 15 

 

Valgkomiteen: 

Leder Ingvald Sørensen Vestfjordveien 1594, 
8294 Hamarøy  

ingvald.sorensen@gmail.c
om 

75 77 01 91 
95 13 38 21 

 

Ansatte: 

Fylkessekretær                        

Paul Sigsten Amundsen 

Prinsens gate 115,    

8005 Bodø 

nordland@pensjonistforbund

et.no  

95 52 36 15 

47 48 37 18 

Regnskapsmedarbeider          

Åge Magnussen 

Prinsens gate 115,    

8005 Bodø 

aag-ma@online.no 95 52 36 15 

97 72 03 74 

 
PF Nordland telefonnr.  95 52 36 15 
E-postadresse:   nordland@pensjonistforbundet.no 
Kontoradresse:   Prinsensgt. 115, 8005 Bodø 
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