
 

 
10. årgang - nummer 5 – oktober 2022  

 
STYREMØTER 
Pensjonistforbundet Finnmark har hatt 2 styremøter etter forrige Nyhetsbrevet. Her er noen 
av sakene styret har behandlet på styremøtene 23.8. og 25.10.22. 
 
Kurs for valgkomite 
Vi har tilbudt valgkomiteene i lokalforeninger valgkomitekurs. Vi holder 2 kurs i Finnmark, 
onsdag 2. november i Alta og torsdag 3. november i Kirkenes. Vi har fått påmeldinger fra 13 
lokalforeninger til sammen 31 kursdeltakere. Foreleser på kurset er Anne Grethe Skaardal, 
Pensjonistforbundet. 
 
Helseutvalget. 
Tidligere leder i vårt Helseutvalg, Ingrid Skjerven ønsket å fratre av Helseutvalget, og vi har 
fått ny leder i Helseutvalget, Eva Johansen fra Lakselv. De 2 øvrige medlemmer i 
Helseutvalget, Berit A. Bongo og Mette Skipperud fortsetter i utvalget. 
 
Årsmøte 2023 
Årsmøte i Pensjonistforbundet Finnmark er fastsatt til 20. og 21. mars på Scandic Karasjok. Vi 
prøver å etterkomme ønske fra representanter om å få enkeltrom, og det kan vi få til i 
Karasjok. 
 
Pensjonistforbundet Finnmark – 50 år 
Pensjonistforbundet Finnmark ble stiftet 16.9.1973, og har 50 års jubileum til neste år. Styret 
har satt i gang med planlegging av jubileum.  
 
Verving av nye medlemmer. 
Pensjonistforbundet Finnmark satser på å få vervet nye medlemmer, og spesielt i 
jubileumsåret.  Flere lokalforeninger har vervet mange nye medlemmer, og den innsatsen 
takker vi for. Vi har gavekort til foreninger som verver 10 eller flere medlemmer i året. 
 
Landsmøte 2023. 
Landsmøte i Pensjonistforbundet blir holdt i Lillestrøm fra 29. mai til 1. juni 2023. Saker som 
styret i Pensjonistforbundet Finnmark har behandlet og sendt til Landsmøte 2023: 
 Brukerutvalg på alle sykehjem, Vadsø pensjonistforening 
 Digitale møter, Måsøy pensjonistforening 
 Digitalisering i samfunnet, Karasjok pensjonistforening 
 Digital utenforskap – et samfunnsproblem, Kirkenes pensjonistforening 
 Mammografi og prostata, Kirkenes pensjonistforening 
 Medlemskontingent, Måsøy pensjonistforening 
 Minstepensjon, Måsøy pensjonistforening 
 Vedtektsendring, Alta pensjonistforening 
 Boligpolitikk, Pensjonistforbundet Finnmark 
 Pasientreiser, Pensjonistforbundet Finnmark 
 
 
 



 
 
 
Finnmark kan ha 3 representanter til landsmøtet, i tillegg møter leder i Pensjonistforbundet 
Finnmark i kraft av å være medlem av landsstyre. Alle lokalforeninger har rett til å foreslå 
representanter og vararepresentanter til landsmøtet. 
 
ANDRE SAKER 
E-post adresser. 
1025 av våre medlemmer har registrert e-post adresse, men ca. 50 av disse e-postadresser 
er feil, vi får melding om at e-posten ikke ble levert. Vi ber om at medlemmer som har e-post 
adresse og ikke får e-post fra oss å sjekke om adressen er riktig. Og de som har e-post 
adresse om å få registrert i medlemsregisteret, hvis det ikke allerede er gjort. 
Vi sender bl.a. Nyhetsbrevet, aktuelle tilbud til medlemmene og annet informasjon med e-
post. 
 
Sangbøker. 
Pensjonistforbundet fikk tilskudd fra DAM-stiftelsen 
til å lage nye sangbøker. 
Alle pensjonistforeninger over hele landet får 10 sangbøker, 
og i tillegg får de 20 bøker som skal gis til eldre- eller omsorgs-
senter i kommunene. 
 
Vi holder på å dele ut sangbøker, alle har ikke fått enda, men 
de får ved en høvelig anledning. 
De som ønsker flere sangbøker kan bestille fra 
Pensjonistforbundets Nettbutikk, selges i esker med 15 bøker, 
pris kr. 935 inkl. frakt. 
 
 
Åpent møte i Vadsø med tidligere generalsekretær Harald Olimb Norman. 
 

 
 
Vi hadde planlagt et Åpent møte i Vadsø i høst, men på grunn av at Harald O. Norman fikk 
korona måtte vi utsette møtet. Vi planlegger å ha Åpent møte i Vadsø i april 2023. For øvrig 
fyller også Vadsø pensjonistforening 50 år til neste år. 

 


