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Nyhetsbrevet på Facebook 

1. Nå er også nyhetsbrevet vårt lastet opp på Facebook, Pensjonistforbundet Nordland. 

 

Om aktivitet i lokalforeningene våre 

2. I siste nyhetsbrev i fjor, skrev vi om at nå kan dere lokalforeninger gjenoppta 

medlemsmøtene. Vi håper at flest mulige av våre lokalforeninger har fulgt denne 

oppfordringen. Selvsagt gjør spredningen av «omikron»-viruset det mer krevende. 

Men de aller fleste av våre medlemmer har jo fått alle tre vaksinene. Selvsagt må vi 

forholde oss til de instrukser som våre helsemyndigheter har besluttet. Det betyr at vi 

fortsatt må ta hensyn til antall medlemmer på våre møter, vi må bruke munnbind når 

ikke det er mulig å holde en-meters avstand, vi må fortsatt «sprite» våre hender. 

3. Parallelt med dette skal vi gjøre diverse forberedelser til eventuelt fysisk årsmøte i 

løpet av februar måned. 

4. Det som kanskje er viktigst med årsmøtet er å få gjennomført  et valg av ett nytt styre 

i lokalforeningen vår. I fjor forlenget man funksjonstiden for  noen av de sittende 

styrene. Derfor bør man fokusere på valget. 

 

Verving i løpet av forvinteren 2022 

5. De aller fleste av våre lokalforeninger har fått utmeldinger i løpet av fjoråret. Vi må 

«forsøke» å snu denne trenden. Vi må spørre oss om hvordan vi kan gjøre det igjen 

attraktivt å være medlem av Pensjonistforbundet. Vi må kanskje tilby våre 

medlemmer noe? Kanskje vi må vurdere innholdet i våre medlemsmøter? 

6. Medlemskontingent i 2022 er fastsatt av landsstyret til å være kr 470.-  

 

Digital kompetanse i lokalforeningenes styrer 

7. PF Nordland ønsker å bidra til at lokalforeningenes styrer skal fungere best mulig. Vi 

startet i fjor høst med undervisning i bruk av dataverktøy, og vi tilbyr fortsatt dette til 

lokalforeningenes styrer. Våre frivillige kursholdere i Salten, på «Indre» og på «Ytre» 

Helgeland, i Lofoten, i Vesterålen og i Ofoten er allerede godt i gang med slik 

undervisning. Vi henstiller til de lokalforeninger som ikke har kontaktet «sin utpekte 

instruktør og avtalt dato og sted for et slikt kurs. 

 

Opplæring av styremedlememr 

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=3DUWma5DntC4bl76NoZ6LS 
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8. Vi hadde gode tilbakemeldinger senhøsten 2019 da vi gjorde det sist. Dessverre kom 

korona-pandemien og satte en stopper for disse kursene. 

Pensjonistforbundet Nordland ønsker å gjenoppta opplæring i styrearbeid for 

styremedlemmene i våre lokalforeninger. Vi vil arrangere valgkomitekurs, styrekurs, 

kassererkurs, og en egen melding om dette vil bli sendt til lokalforeningene.  

 

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

ensomme eldre i kommunene 

9. Til sammen fikk PF Nordland kr 700 00. Det ble søkt om midler for totalt 35 

enkelttiltak. Alle tiltakene var avsluttet før 31. desember, og det er veldig bra.  De aller 

fleste tiltakene handlet om bussturer til et definert mål, et museum eller lignende, og 

med servering av mat underveis.  

Våre lokale arrangører fikk bare positive tilbakemeldingene fra deltakerne.  

 

Forberedelser til fylkesårsmøte 2022 

10. Gitt at vi kan avholde et fysisk årsmøte 2022. Vi planlegger fortsatt med at vi skal 

kunne avholde et årsmøte på Scandic hotell, Fauske, tirsdag 29. og onsdag 30. mars 

2022. 

Fylkeskontoret har sendt til lokalforeningene tre varsel med tidsfrister; 

- 28. januar: Forslag til nominering av kandidater til fylkesstyret 

- 18. februar: Innsending av saker som ønskes tatt opp på årsmøtet 

- 18. februar: Påmelding av delegat(er) 

 

 

Ny lokalforening i Flakstad i Lofoten 

11. i slutten av november i fjor, ble det stiftet en ny lokalforening i Lofoten. Flakstad 

pensjonistforening er navnet på den nye foreningen. Den nye foreningen har pr 31. 

desember 34 medlemmer. 

 

To lokalforeninger som nedlegges 

12. Så har vi dessverre to lokalforeninger, Misvær og omegn pensjonistforening og Tjøtta 

pensjonistforening, som har valgt å avvikle foreningene. Det er ingen tvil at det er høy 

alder blant medlemmene og ingen som er villig til å overta ledertrøya, som er årsaken 

til nedleggelsene. PF Nordland takker de to lederne som har holdt ut til slutt for deres 

innsats. 

 

Tanker omkring etablering av samarbeidsutvalg 

13. Pensjonistforbundet oppmuntrer til at det bør etableres samarbeidsutvalg i kommuner 

hvor vi har flere lokalforeninger. Dette kan bidra til et koordinert samarbeid i saker 

som angår eldre.  

Pensjonistforbundet sendte ut i månedsskiftet november-desember i fjor, til alle 

lokalforeninger, et eget veiledningshefte «Samarbeidsutvalg». Det er altså helt opp til 

lokalforeningene selv om et slikt utvalg skal etableres i kommunen deres.  

14. PF Nordland har i følgende kommuner to eller flere lokalforeninger: 

✓ I Narvik kommune har vi seks lokalforeninger 

✓ I Bodø kommune har vi fire lokalforeninger 
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✓ I Sortland kommune har vi fire lokalforeninger 

✓ I Hamarøy kommune har vi fire lokalforeninger 

✓ I Vågan kommune har vi tre lokalforeninger 

✓ Vi har to lokalforeninger i disse kommunene: Andøy, Fauske, Meløy 

 

Fylkesstyret drøftet saken på et styremøte 14. desember i fjor. Da kom det til uttrykk 

enkelte skeptiske tanker omkring etablering av samarbeidsutvalg. Saken vil bli fulgt 

opp på vårt neste fylkesstyremøte. 

 

Markering av jubileer i lokalforeningene 

15. I løpet av 2022 vil flere lokalforeninger feire jubileum. Så snart som at foreningen 

deres har besluttet hvilken dag som jubileet skal markeres, så send en melding til 

fylkeskontoret.  
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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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