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Om aktivitet i lokalforeningene i løpet av høsten 2021 

1. Det er rimelig å anta at alle våre medlemmer er fullvaksinerte midtveis i 2021, og at vi 

kan gjenoppta våre medlemsmøter. Selvsagt skal vi til enhver tid etterfølge de 

smittevernstiltak som gjelder i kommunene. Det er svært viktig dere kommer i gang 

med medlemsmøtene. Vi ber om at lokalforeningene informerer fylkeskontoret når de 

føler at alt er på plass. 

2. Det er viktig at lokalforeningene melder til fylkeskontoret hva som er deres 

årsmøtestatus. Dersom årsmøte IKKE er gjennomført må det foreligge et styrevedtak 

om at lokalforeningens styre skal «sitte» til årsmøte 2022.  Vi har jo et berettiget håp 

om at årsmøte 2022 kan gjennomføres som vanlig fysisk møte. 

 

Vervekampanje høsten 2021 

3. Pensjonistforbundet Nordland har selvsagt registrert at medlemstallet har minket 

betydelig i løpet av korona-pandemien for alle lokalforeningene og selvsagt også for 

fylkesforeningen. Vi ønsker derfor å rette lokalforeningenes oppmerksomhet mot den 

tidligere annonserte vervekampanjen som Pensjonistforbundet sentralt har lagt til 

rette for. Verveaktiviteten ble igansatt i mai og avsluttes i desember. Vervingen skal 

gjøres i lokalforeningene. En gratis standspakker, inkludert frakt, kan på bestilles i 

nettbutikken, se lenken https://grafmail-

varehotell.no/pensjonistforbundet/produkt/standardpakke-vervekampanjen/. 

 

4. De foreningene som verver flest i perioden 1.5 – 30.11 både i prosent og i antall, vil 

bli premiert. Alle lokalforeninger er med og Pensjonistforbundet teller hvert nytt 

medlem som foreningen har fått (ikke medlemsmasse pr dato).  

Premiene er to turer á 50 plasser til Helsingfors og Tallin våren 2022. 

 

5. Medlemskontingent ut 2021: kr 200.- Alle nyvervede vil bli plassert som 

direktemedlemmer, og skal  overføres til lokalforeningene desember 2021 

Den vervede kan også verves direkte til lokalforening til samme pris. 

Lokalforeningene får kontingent fra 2022. 

 

 

 

 

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 lenken:  
https://www.pensjonistforbundet.no/cms/article?id=75lX2wlBgIftpo6FAP7B3L 

https://grafmail-varehotell.no/pensjonistforbundet/produkt/standardpakke-vervekampanjen/
https://grafmail-varehotell.no/pensjonistforbundet/produkt/standardpakke-vervekampanjen/
https://www.pensjonistforbundet.no/cms/article?id=75lX2wlBgIftpo6FAP7B3L
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Gjennomført årsmøte 2021 

6. Årsmøte 2021 ble gjennomført 22. juni. Protokoll fra årsmøtet er sendt til 

lokalforeningene, samt at protokollen er å finne på PF Nordlands nettside, se lenken 

https://www.pensjonistforbundet.no/nyheter/%C3%A5rsm%C3%B8tet-i-

pensjonistforbundet-nordland-2021---protokoll. 

7. Oversikt over det nye fylkesstyret er lagt ved dette nyhetsbrevet. 

 

Digital kompetanse i lokalforeningenes styrer 

8. Pensjonistforbundet Nordland er klar til å starte opp med kurs for lokalforeningenes 

styrer. Vi har frivillige kursholdere i Salten, på «Indre» og på «Ytre» Helgeland, i 

Lofoten, i Vesterålen og i Ofoten. 

 

9. Hensikten med kursene er å gi lokalforeningens styremedlemmer økt digital 

kompetanse som kan bidra til at styrearbeidet blir mer effektivt. Det vil bli undervist 

innenfor følgende: 

• Filbehandling for å kunne lage et mappesystem  

✓ som gjør at man kan finne dokumenter igjen 

✓ flytte dokumenter/filer 

• Teksbehandling Word for  

✓ å lette skriving av nødvendig dokumenter som f.eks. møteinnkallinger, 

møteprotokoller/referater 

✓ Kopiere, klippe ut og lime inn tekst fra andre dokumenter  

✓ Lime inn bilder 

✓ Lagre dokumenter i filsystemet 

✓  

• Regneark Excel for 

✓ å lette bruken av Pensjonistforbundets nye nettside som inneholder blant 

annet det nye tillitsvalgtverktøy (TVV) for administrasjon av lokalforeninger.  

✓ skrive ut medlemslister og redigere medlemsopplysninger  

✓ Excel er også svært godt egnet til elektronisk regnskapsføring. 

 

• E-post 

✓ Motta og sende e-post 

✓ Sende e-post til flere personer samtidig til hovedadressat, til kopi adressat og 

som «Blindkopi» 

✓ Motta vedlegg i E-posten og sende med vedlegg 

• Teams 

✓ Delta på videokonferanse via Microsoft Teams 

 

10. Lokalforeningene bes om raskt å melde til fylkeskontoret om man har behov for dette 

kurset. Fylkeskontoret vil tidlig i september måned sende ut oversikt over kurssteder 

og kursdatoer. 

 

 

https://www.pensjonistforbundet.no/nyheter/%C3%A5rsm%C3%B8tet-i-pensjonistforbundet-nordland-2021---protokoll
https://www.pensjonistforbundet.no/nyheter/%C3%A5rsm%C3%B8tet-i-pensjonistforbundet-nordland-2021---protokoll
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Om økonomiske midler fra Statsforvalteren i Nordland for å skape aktivitet for 

ensomme eldre i kommunene 

11. Flere lokalforeninger har allerede gjennomført sine planlagte aktivteter og har sendt 

inn fakturaen. Vær oppmerksom på at det som lokalforeningene får kompensert er 

det tildelte beløpet, se E-poster fra fylkeskontoret 15. mars og 14. juni. Eventuell 

overskridelser av dette beløpet må dekkes av lokalforeningen selv. 

12. Fylkeskontoret oppfordrer på det sterkeste at lokalforeningene bruker de tildelte 

midlene i god tid før innen 31. desember. Det er viktig at dere melder til fylkeskontoret 

dersom dere forstår at dere ikke makter å gjennomføre deres planlagte prosjekt. 

  

 
  



4 

 

 

 

Tillitsvalgte – Årsmøteperioden 2021– 2022 

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. Laila Christoffersen Hagebyveien 31, 
8370 Leknes 

lailachrist@gmail.com 90 15 42 27 

3. Anne Grethe 
Tømmervik 

Tømmervikveien 40, 
8890 Leirfjord 

Nakkerud06@gmail.com 98 82 29 22 

4. Mary Sørensen Toranesgata 29A,  
8622 Mo i Rana 

sorensen.mary@yahoo.no 92 40 82 48 
 

 

Varamedlemmer til styret: 

1. Helge Osbak Østre Beiarveien 378 
8110 Moldjord 

helgosb@online.no 90 16 66 39 
 

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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