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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 1
Forslagsstiller:
Pensjonistforbundet Østfold
Forslag:
Pensjonistforbundet skal arbeide for å dele helseregionen Helse Sør-Øst med
bakgrunn i muligheten for bedre og mer oversiktlig styring og drift av regionene og
tilhørende sykehus.
Begrunnelse:
Hvis sykehusene i Norge fortsatt skal organiseres gjennom helseforetaksmodellen,
bør helseregionene være mer jevnstore enn de er i dag. Den absolutt største er
Helse Sør-Øst som sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i
fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark,
Aust-Agder og Vest-Agder.
Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Forslaget anbefales vedtatt
Innstilling fra sentralstyret:
Avvises

Innstilling fra landsstyret:
Avvises. Enstemmig vedtatt.

Vedtak landsmøtet 2018:
Følgende hadde ordet: Bjørn Eriksen

Delegat nr. 39 – Østfold trakk forslaget

Enstemmig vedtatt
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 2
Forslagsstiller:
Moss Pensjonistforening
Forslag:
Giroen med kontingent må ikke legges i medlemsbladet Pensjonisten.
Begrunnelse:
Det er flere tilfeller hvor giroen kommer på avvei når den sendes sammen med
medlemsbladet. Det kan bety ekstraarbeid for å få inn kontingenten fra enkelte.

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Det antas at det er økonomiske grunner til at kontingentgiroen sendes sammen med
medlemsbladet. Hvis en separat utsending av giroen betyr vesentlig økte utgifter, er dette
ikke hensiktsmessig.
Det anbefales at forslaget oversendes sentralstyret for videre vurdering.
Innstilling fra sentralstyret:
Forslaget avvises. Det arbeides med metoder for effektiv utsendelse av giroer.
Innstilling fra landsstyret:
Avvises. Det arbeides med metoder for effektiv utsendelse av giroer.
Vedtatt mot én stemme.
Vedtak landsmøtet 2018:
Enstemmig vedtatt
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 3
Forslagsstiller:
Ranheim Pensjonistforening
Forslag:
FORSLAG TIL UTTALELSE PENSJONISTFORBUNDETS LANDSMØTET 2018:
PENSJONISTERS MØTE MED DE UNGE
Landsmøtet i Pensjonistforbundet henstiller til forbundets ledelse å ta initiativet til å
utarbeide et arbeidsprogram med formål å stimulere våre lokalforeninger til i samarbeid
med skolen, foreldres arbeidsutvalg (FAU) og skolehelsetjenesten.
Organisere ulike tiltak mot frafall i videregående skole, mobbing, prestasjonspress og
mistrivsel som mange unge sliter med i dag.
Begrunnelse:
Andelen eldre i befolkningen vil være raskt stigende i de nærmeste år. Framtidige
hjelpebehov for målgruppen eldre vil stille krav til økt rekruttering og spesielt høyere
kvalifisert arbeidskraft innenfor helse- og sosialtjenesten.
Viktigste stimuleringsmåter for å dekke behovet for rekruttering til helse- og omsorgsfagene
er bedre lønns- og arbeidsforhold. Utfordringene kan bare løses ved nytenkning innenfor
organiseringen av tjenesten, større vektlegging på bruk av ny velferdsteknologi og økt
satsing på forskning.
Vi mener at også de unges holdninger til eldre er avgjørende ved deres valg av yrkeskarriere.
Slike positive holdninger er betinget av arena for et nært og tett fellesskap mellom de unge
og de eldre.
Grunnmuren i rekrutteringen til pleie- og omsorgsyrket som i alle yrker, er at de unge
fullfører den videregående utdanning.
Ungdataundersøkelsen fra 2017 som baserer seg på svar fra 240.000 elever på
ungdomstrinnet og videregående skoler, viser at den klart største andel unge er
velfungerende og optimistiske i forhold til framtida. Imidlertid viser også tallmaterialet at alt
for mange unge sliter blant annet med psykiske helseplager, stress og for lite søvn.
Eksempelvis, nesten halvparten av elevene i niende, tiende og første året på videregående,
oppgir at de plages av bekymringer.
I etterkant av undersøkelsen vises det til at skolehelsetjenesten, foreldre og de unge selv, er
de som best kan ta tak i problemet. Vi mener også at besteforeldregenerasjonen kan være
en betydelig ressurs i dette arbeidet, spesielt som en samtalepartner for mange
ungdommer som sliter.
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Vi, de eldre kan ved etablering av ulike treffpunkter i lokal/nærmiljøene i samtaler med de
unge, også selv klart profitere på et slikt tiltak. Et tiltak som kan avhjelpe mange eldre sitt
kanskje største problem, ensomhet. Tilleggsbonus for eldre er at et slikt tiltak gir «hjelp til
selvhjelp».
Selv om pensjonistforbundets medlemmer har høy alder og derved begrensede ressurser, kan
vi ved et slikt lavterskelfrivilligtilbud gi adekvat hjelp til mange av våre ungdommer som
sliter.
Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Forslaget støttes: Fylkeslaget anser det som viktig at PF er opptatt av også den kommende
slekt og ønsker å bidra til holdningsskapende aktivitet. Poenget med at både de unge og de
eldre vil nyte godt av et slikt samarbeid må også fremheves.

Innstilling fra sentralstyret:
Oversendes redaksjonskomiteen.

Innstilling fra landsstyret:
Oversendes redaksjonskomiteen. Enstemmig vedtatt.

Vedtak landsmøtet 2018:
Følgende hadde ordet: Arne R. Silseth

Delegat nr. 136

Enstemmig vedtatt
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 4
Forslagsstiller:
Fylkesstyret i Pensjonistforbundet Sør-Trøndelag
Forslag:
En særskilt økonomisk ordning for det sammenslåtte fylket Trøndelag i Landsmøteperioden
2018 - 2021.
Vi krever at de to overføringene holdes på lik linje som i dag; altså som om vi var to fylker.
Begrunnelse:
Trøndelagsfylkene er de første som slår seg sammen, og det finnes ingen
sammenligningsgrunnlag.
Per i dag har Sør-Trøndelag 50 % fylkessekretær og Nord-Trøndelag 70 % fylkessekretær.
Fylkesstyrene har vedtatt å videreføre to kontorer i landsmøteperioden. Dette fordi vi mener
at det vil styrke organisasjonen. Vi har også besluttet å videreføre ressursen på 120 %, da vi
per d.d. ikke kan se at omfanget av arbeidsmengden vil bli redusert i perioden. Tvert om,
mener vi at det er nå vi må benytte anledningen til å bli mer synlig og en tyngre aktør i det
nye fylket. Dette gjelder ikke minst rekrutteringen av nye medlemmer og tilslutning av nye
pensjonistforeninger.
Andre argumenter som må vektlegges
-

Større reiseavstand med påfølgende økte reisekostnader
Det er realistisk å tro at det blir nødvendig med hyppige møter i en lang periode, ikke færre.
Regionale møter (høstkonferansene) opprettholdes som i dag, med - naturlig nok – dobbel
kostnad. Åpne møter likeså.

Innstilling fra fylkesforeningen:
Vårt eget forslag støttes og må ses i sammenheng med forslag fra Nord-Trøndelag.
Innstilling fra sentralstyret:
Forslaget støttes.
Innstilling fra landsstyret:
Forslaget støttes. Enstemmig vedtatt.
Vedtak landsmøtet 2018:
Følgende hadde ordet: Milfrid Nesheim

Delegat nr. 135

Enstemmig vedtatt
Pensjonistforbundets landsmøte 2018

Side 6

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 5
Forslagsstiller:
Pensjonistforbundet Hordaland
Forslag:
Pensjonistforbundet bør utarbeide egnede og oppdaterte profileringsprodukter som viser
Pensjonistforbundet som en synlig og sterk organisasjon.
Begrunnelse:
Det har vist seg ved flere anledninger, bl.a. årets Stortingsvalg, at vi har for dårlig med
profileringsartikler/-produkter fra Pensjonistforbundet. Dette kan være aktuelt ved stand og
på andre profileringssteder som marked/er, valgopplegg m.m.
Det bør utarbeides f.eks. vimpler, beachflagg (som tåler noe vind) og bekledning som kan
profilere forbundet på en synlig og god måte. Et (party) telt til hvert fylke med
Pensjonistforbundets logo på, og selvsagt oppdaterte Roll ups.
Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Forslaget støttes
Innstilling fra sentralstyret:
Intensjonen i forslaget støttes, og må å sees i sammenheng med
kontingentstrukturdebatten.
Innstilling fra landsstyret:
Intensjonen i forslaget støttes, og må å sees i sammenheng med
kontingentstrukturdebatten. Enstemmig vedtatt.
Vedtak landsmøtet 2018:
Følgende hadde ordet: Vigdis Ravnøy

Delegat nr. 114

Hordalands forslag fikk 95 stemmer og vedtatt
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 6
Forslagsstiller:
Helse Bergen Pensjonistforening
Forslag:
Tilbud om medlemsreiser i Pensjonistforbundets regi må også ha ut- og innreise fra andre
byer enn Oslo – bl.a. Bergen.

Begrunnelse:
I bladet Pensjonistforbundets MEDLEMSREISER 2017 går samtlige utenlandsreiser fra Oslo.
Dette føler vi som diskriminering Alle utreiser går i dag fra Oslo. For andre medlemmer
bosatt utenfor Oslo, utgjør dette en ekstrautgift – lengre reisetid og ved retur til Norge må
all bagasje ut i Oslo og sjekkes inn på nytt på innenlandsflyene. For eks. Bergen har en flott
og stor flyplass som også kan brukes.
Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Forslaget støttes.
Tilbud om medlemsreiser i Pensjonistforbundet regi må også ha ut og innreise fra andre
byer enn Oslo. Dette er et rekrutteringsargument.

Innstilling fra sentralstyret:
Anses ivaretatt gjennom nye avtaler.
Innstilling fra landsstyret:
Anses ivaretatt gjennom nye avtaler. Enstemmig vedtatt.

Vedtak landsmøtet 2018:
Enstemmig vedtatt
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 7
Forslagsstiller:
Pensjonistforbundet Hordaland
Forslag:
Pensjonistforbundet må sette av startkapital til nye foreninger og lag

Begrunnelse:
Det er stor forskjell på økonomien i Pensjonistforbundets foreninger og lag. Mens noen av
eldre lag har lagt å legge seg opp en liten formue, sliter nye lag med «å få endene til å
møtes».
Inntekter fra kontingent, basarpenger og litt kommunal støtte gjør det ikke attraktivt å påta
seg ansvaret for å stifte en ny forening og påta seg verv. Utgiftene til bruk av PC, skriver,
kopiering og telefon- som er nødvendige arbeidsredskap i dag i en oppegående forening- må
tas av leder og andre i styret som har oppgaver knyttet til vervet sitt.
Det foreslås derfor at en del av tilskuddet som Pensjonistforbundet får fra Staten blir avsatt
til startkapital for nye lag og foreninger. Skal medlemstallet øke i stedet for å minke er det
nødvendig at forbundet får flere lag og foreninger etablert, samt hindre nedlegging av
eksisterende. Da må tillitsvalgte som påtar seg verv være sikret en god økonomi i
foreningen/laget fra starten av.
Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Forslaget støttes
Innstilling fra sentralstyret:
Intensjonen støttes, men må ses i sammenheng med kontingentstrukturdebatten.
Innstilling fra landsstyret:
Intensjonen støttes, men må ses i sammenheng med kontingentstrukturdebatten.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak landsmøtet 2018:
Enstemmig vedtatt
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 8
Forslagsstiller:
Den gamle garde
Forslag:
Handlingsprogram – Demokratiske prosesser
Arbeidet med handlingsprogrammet må begynne i mars året før Landsmøtet

Begrunnelse:
En måned til å gjennomføre en god prosess med forslag til nytt Handlingsprogram er for kort
tid. Oppfordring til å komme med innspill til handlingsprogram bør komme minst 8 måneder
før forlagsfristen. Da kan det settes en første innspills-frist til programkomiteen, slik at disse
får et første grunnlag for å jobbe ut et forslag som så kan være gjenstand for formelle forlag
til handlingsprogrammet, med de frister som følger av vedtektene.

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Intensjonen tiltres / er ivaretatt i dagens praksis

Innstilling fra sentralstyret:
Forslaget er ivaretatt.

Innstilling fra landsstyret:
Forslaget er ivaretatt. Enstemmig vedtatt.

Vedtak landsmøtet 2018:
Enstemmig vedtatt
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 9
Forslagsstiller:
Den Gamle Garde
Forslag:
Handlingsprogram – generelt

-

Vi støtter forslaget om et kort handlingsprogram, eller et prinsipprogram.

Dette programmet kan følges opp med en mer konkret handlingsplan, som skal gjenspeile
konkretisering og arbeidsmåter for å få gjennomført visjonene våre.
Begrunnelse:
Dagens handlingsprogram er omfattende og alt for detaljert.
Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Tiltres
Innstilling fra sentralstyret:
Støttes.

Innstilling fra landsstyret:
Støttes. Enstemmig vedtatt.

Vedtak landsmøtet 2018:
Enstemmig vedtatt
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 10
Forslagsstiller:
El-fagets Seniorklubb
Forslag:
Verving av kollektive organisasjoner
Det nedsettes et utvalg som ser på strategi for å oppnå målsetning om flere kollektive
medlemmer.

Begrunnelse:
Pensjonistforbundet (PF) er landets desidert største interesseorganisasjon for pensjonister,
men den generelle organisasjonsprosenten er altfor lav og potensialet for vekst er derfor
stor.
PF er i dag sammensatt av 3 medlemskategorier: Kollektive – direkte og lokalforeninger. Det
er potensial for verving innen alle disse tre kategorier. De kollektivt tilsluttede er størst i PF
og potensialet for stor økning er også størst her.
Den størst mulige rekrutteringen er således å få flere yrkesforbund innen LO, YS, UNIO,
NITO, Tekna osv. til å tegne kollektivt medlemskap for sine pensjonister.
Alle yrkesorganisasjonene har pensjon høyt på dagsordenen (folketrygd – AFP –
tjenestepensjon, med mer). For eksempel har LO målsetning om at ved fylte 67 år skal
pensjonen være 66% i forhold til tidligere inntekt. Yrkesorganisasjonene er også sterke
aktører innen helse- og eldrepolitikk for øvrig.
Men disse organisasjonene har ikke noen gode tilbud til sine medlemmer når de har gått av
med pensjon, bortsett fra en del gode forsikringsordninger.
På den annen side er PF ikke spesielt opptatt av folk som er yrkesaktive. Derfor er det viktig
at PF ser på yrkesorganisasjonenes program og at vi imøtekommer dem blant annet i
hvorledes 66% skal oppnås. Da må vi mene noe om levealdersjustering, AFP, tjenestepensjon
osv. Dette for å synliggjøre at vi ikke bare tenker på individet når vedkommende er blitt
pensjonist, men også er opptatt av veien frem til man blir pensjonist.
De fleste organisasjonene er avhengig av vedtak i sine landsmøter hvis de skal melde seg
kollektivt inn i PF, derfor er det viktig for PF å vise at vi har noe å tilby som kan danne
grunnlag for at det blir flere organisasjoner som melder seg inn kollektivt.
Samordnet med forslag fra:
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Innstilling fra fylkesforeningen:
Tiltres
Innstilling fra sentralstyret:
Støttes.

Innstilling fra landsstyret:
Støttes. Enstemmig vedtatt.

Vedtak landsmøtet 2018:
Enstemmig vedtatt
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 11
Forslagsstiller:
Coop Pensjonistforening Oslo
Forslag:
Pensjonistforbundet må knytte tettere til seg medlemsforeninger som er basert på kollegaer
og kollektive medlemsforeninger. Denne gruppen medlemmer er en ressurs som
Pensjonistforbundet bør benytte seg av. Foreningene kan f.eks. engasjeres i arbeidet med å
ivareta pensjonistenes interesser og dermed forsterke Pensjonistforbundets arbeid for
norske pensjonister. Dette kan gjøres ved å legge til rette for at medlemmene aktiviseres
gjennom møteaktiviteter og konkrete oppgaver som bidrar til et sterkere engasjement og
større forståelse for de saker Pensjonistforbundet arbeider med.

Begrunnelse:
Fylkesforeningene har blant sine mange medlemsforeninger såkalte «kollegaforeninger»,
altså medlemmer som kommer fra samme bedrift. Blant disse medlemmene er det også
ektefeller/samboere som er medlemmer. Mange av medlemmene er forholdsvis unge. I dag
er det for få av denne kategori medlemsforeninger som er medlemmer av
Pensjonistforbundet.
Vi mener denne gruppen medlemmer er en ressurs som Pensjonistforbundet bør benytte
seg av. Ved å gi medlemsforeningene konkrete oppgaver og mulighet til å påvirke, vil det
oppleves som mer attraktivt og nyttig å være medlem i Pensjonistforbundet.
Medlemmene kan aktiviseres gjennom møteaktiviteter og konkrete oppgaver, der de får
mulighet til å komme med innspill og forslag til saker de mener Pensjonistforbundet bør
prioritere i sitt arbeid til pensjonistenes beste.
Hvis medlemsforeningene ikke ser at de får nok igjen for kontingenten, kan veien være kort
til å melde seg ut av Pensjonistforbundet. Økonomi og kontingenter kan være en av
grunnene til en utmelding, hvis de opplever at Pensjonistforbundet ikke gjør nok for
gruppen. Pensjonistforbundet Oslo har hatt et slikt tilfelle hvor en medlemsforening meldte
seg ut med sine ca. 400 medlemmer, av økonomiske årsaker.
Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Tiltres, ordet «norske» i 5. linje under forslag strykes
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Innstilling fra sentralstyret:
Støttes.
Innstilling fra landsstyret:
Støttes. Enstemmig vedtatt.

Vedtak landsmøtet 2018:
Enstemmig vedtatt
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 12
Forslagsstiller:
Seniorforeningen i EVRY
Forslag:
Fokusere på verving av yngre medlemmer
PF bør analysere hvordan yngre mennesker tenker i forhold til å være organisert i en
digital verden. Hvilken profil har et fremtidig medlem og hvilke prioriteringer må PF
gjøre for å sikre et medlemskap.

Begrunnelse:

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Intensjonen tiltres.
Innstilling fra sentralstyret:
Intensjonen støttes.

Innstilling fra landsstyret:
Intensjonen støttes. Enstemmig vedtatt.

Vedtak landsmøtet 2018:
Følgende hadde ordet: Vidar Løvik

Delegat nr. 60

Enstemmig vedtatt
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 13
Forslagsstiller:
Seniorforeningen i EVRY
Forslag:
Spisse aktivitetene mot prioriterte områder
Det må sikres samsvar mellom oppgave/mål som settes og tilgjengelige ressurser.

Begrunnelse:

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Tiltres ikke

Innstilling fra sentralstyret:
Intensjonen støttes, men må ses i sammenheng med kontingentstrukturdebatten.

Innstilling fra landsstyret:
Intensjonen støttes, men må ses i sammenheng med kontingentstrukturdebatten.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak landsmøtet 2018:
Enstemmig vedtatt
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 14
Forslagsstiller:
Norsk Stål Seniorforening Oslo
Forslag:
Ad «Finanstilsynets regler mot hvitvasking av penger». Landsmøtet bør ta stilling til om dette
er et regelverk som stilltiende skal aksepteres eller om PF skal gå ut med krav om at det i det
minste må kunne utvises skjønn med tanke på en enkelt lokalforenings størrelse og
bakgrunn.
Begrunnelse:
En relativ liten lokalforening med kasserer og revisorer har ingen mulighet eller interesse av
ulovlig virksomhet. Fiktive konti blir ingen sikkerhet. Aller mest teller det at det ikke må
gjøres vanskeligere å få medlemmer til å ta på seg tillitsverv i lokalforeningen.
Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Tiltres ikke
Innstilling fra sentralstyret:
Tiltres ikke.
Innstilling fra landsstyret:
Tiltres ikke. Enstemmig vedtatt.

Vedtak landsmøtet 2018:
Enstemmig vedtatt
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 15
Forslagsstiller:
Samarbeidsutvalg for Skienspensjonister
Forslag:
Vi foreslår at Pensjonistforbundet tildeler spalteplass i bladet Pensjonisten til det
sentrale pensjonistutvalget i Fagforbundet.

Begrunnelse:
Pensjonistforbundet har ca. 230 000 medlemmer. Av disse er ca. 130 000
medlemmer kollektivt innmeldt fra Fagforbundet. Pensjonister i Statens Vegvesen og
Posten er også kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet. Deres utvalg har god
dekning i Pensjonisten. Vi mener derfor at det sentrale pensjonistutvalget i
Fagforbundet også må få spalteplass i Pensjonisten. I dag er det liten eller ingen
informasjon hva det sentrale pensjonistutvalg i Fagforbundet arbeider med.
Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Styrets innstilling: Forslaget anbefalt i styremøte 07.12.2017 (5 stemmer for og 2 stemmer
mot)
Innstilling fra sentralstyret:
Intensjonen støttes. Avklares mellom Fagforbundet og redaktøren av Pensjonisten.

Innstilling fra landsstyret:
Intensjonen støttes. Avklares mellom Fagforbundet og redaktøren av Pensjonisten.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak landsmøtet 2018:
Vedtatt mot 8 stemmer
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 16
Forslagsstiller:
Skien Pensjonistlag (Telemark)
Forslag:
Vi foreslår at Pensjonistforbundet «tildeler» spalteplass i bladet PENSJONISTEN til det
sentrale pensjonistutvalget i Fagforbundet.

Begrunnelse:
Pensjonistforbundet har ca 230 000 medlemmer. Av disse er ca 123 000 medlemmer
kollektivt tilmeldt fra Fagforbundet. Pensjonistene i Statens Vegvesen og i Posten er også
kollektivt tilmeldt i Pensjonistforbundet, men med adskillig færre medlemmer. Men deres
utvalg har stadig både en hel og en halv sides spalteplass i Pensjonisten. Derfor mener vi at
det sentrale pensjonistutvalget til Fagforbundet også burde kunne ha spalteplass i bladet.
Dette forslaget kommer fordi pensjonistene i Fagforbundet får liten eller ingen informasjon
om hvilke saker det sentrale pensjonistutvalget behandler/jobber med, og info i
Pensjonisten kunne være en fin kanal å få slik info ut til alle.
Samordnet med forslag fra:
Samarbeidsutvalg for Skienspensjonister
Innstilling fra fylkesforeningen:
Styrets innstilling: Forslaget anbefalt i styremøte 07.12.2017 (5 stemmer for og 2 stemmer
mot)
Innstilling fra sentralstyret:
Intensjonen støttes. Avklares med redaktøren av Pensjonisten.
Innstilling fra landsstyret:
Intensjonen støttes. Avklares med redaktøren av Pensjonisten. Enstemmig vedtatt.

Vedtak landsmøtet 2018:
Enstemmig vedtatt
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 17
Forslagsstiller:
Mosvik Pensjonistlag, Nord-Trøndelag
Forslag:
Pensjonistforbundet Nord-Trøndelag og Pensjonistforbundet Sør-Trøndelag bør
opprettholdes slik som i dag.
Begrunnelse:
Langstrakt fylke, store reiseavstander.

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Fylkesforeningen er i en sammenslåingsprosess, så forslaget kan ikke støttes.
Innstilling fra sentralstyret:
Avvises

Innstilling fra landsstyret:
Avvises. Enstemmig vedtatt.

Vedtak landsmøtet 2018:
Enstemmig vedtatt
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 18
Forslagsstiller:
Mosvik Pensjonistlag, Nord-Trøndelag
Forslag:
Enkeltromtillegg på hotel må fjernes.
Begrunnelse:
Urettferdig for enslige.

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Forslaget støttes.

Innstilling fra sentralstyret:
Intensjonen støttes.

Innstilling fra landsstyret:
Intensjonen støttes. Enstemmig vedtatt.

Vedtak landsmøtet 2018:
Følgende hadde ordet: Ellen Stampe

Delegat nr. 93

Enstemmig vedtatt
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 19
Forslagsstiller:
Fylkesstyret i Pensjonistforbundet Nord-Trøndelag
Forslag:
En særskilt økonomisk ordning for det sammenslåtte fylket Trøndelag i Landsmøteperioden
2018 - 2021.
Vi krever at de to overføringene holdes på lik linje som i dag; altså som om vi var to fylker.
Begrunnelse:
Trøndelagsfylkene er de første som slår seg sammen, og det finnes ingen
sammenligningsgrunnlag.
Per i dag har Sør-Trøndelag 50 % fylkessekretær og Nord-Trøndelag 70 % fylkessekretær.
Fylkesstyrene har vedtatt å videreføre to kontorer i landsmøteperioden. Dette fordi vi mener
at det vil styrke organisasjonen. Vi har også besluttet å videreføre ressursen på 120 %, da vi
per d.d. ikke kan se at omfanget av arbeidsmengden vil bli redusert i perioden. Tvert om,
mener vi at det er nå vi må benytte anledningen til å bli mer synlig og en tyngre aktør i det
nye fylket. Dette gjelder ikke minst rekrutteringen av nye medlemmer og tilslutning av nye
pensjonistforeninger.
Andre argumenter som må vektlegges
-

Større reiseavstand med påfølgende økte reisekostnader
Det er realistisk å tro at det blir nødvendig med hyppige møter i en lang periode, ikke færre.
Regionale møter (høstkonferansene) opprettholdes som i dag, med - naturlig nok – dobbel
kostnad. Åpne møter likeså.

Innstilling fra fylkesforeningen:
Vårt eget forslag støttes og må ses i sammenheng med forslag fra Sør-Trøndelag.
Innstilling fra sentralstyret:
Støttes.
Innstilling fra landsstyret:
Støttes. Enstemmig vedtatt.
Vedtak landsmøtet 2018:
Enstemmig vedtatt
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 20
Forslagsstiller:
Tverlandet pensjonistforening
Forslag:
Media. Pensjonistforbundet må bli dyktigere til å få sin og underliggende grupper sin politikk
fram i media.
Begrunnelse:
Pensjonistforbundet sentralt bør ta tak i dette. Vi merker ofte at når noe om pensjonistene
kommer på TV, er det andre organisasjoner enn Pensjonistforbundet som media snakker
med.
Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Pensjonistforbundet Nordland understreker viktigheten av å nå fram i media, men dette er
et felles ansvar for alle ledd i Pensjonistforbundet.
Pensjonistforbundet Nordland ber om at Pensjonistforbundet sentralt vurderer en media
opplæring i organisasjonen.
Innstilling fra sentralstyret:
Støttes.

Innstilling fra landsstyret:
Støttes. Enstemmig vedtatt.

Vedtak landsmøtet 2018:
Enstemmig vedtatt
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, 21
Forslagsstiller:
Pensjonistforbundet Nordland
Forslag:
Revidere Pensjonistforbundets nettside slik at det blir lett for potensielle medlemmer å
velge en lokalforening.
Begrunnelse:
Dersom en person ønsker å melde seg inn i Pensjonistforbundet, og vil gjøre dette via
Internett, så fremgår det ikke entydig av Pensjonistforbundets nettside at vedkommende
kan velge en lokalforening. Vi foreslår en funksjon slik at når det potensielle medlemmet
skriver inn sitt poststednummer, så kommer det opp en liste med navnene på de(n) mest
sannsynlige lokalforening(er). Dette hadde det gjort det mye enklere for vår mann, om dette
hadde vært tilfelle. Vi anbefaler derfor at forbundet reviderer denne nettiden slik at den
imøtekommer forslaget.
Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Pensjonistforbundet Nordland anbefaler at Pensjonistforbundet reviderer sin nettside slik at
det er lettere for potensielle medlemmer å velge en lokalforening i sitt nærområde.

Innstilling fra sentralstyret:
Intensjonen støttes.

Innstilling fra landsstyret:
Intensjonen støttes. Enstemmig vedtatt.

Vedtak landsmøtet 2018:
Enstemmig vedtatt
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 22
Forslagsstiller:
Våler Pensjonistforening
Forslag:
Landsmøtet bes legge til rette for at det etableres et verveutvalg, som kan gi råd og
veiledning til lokalforeningene for hvordan vervearbeidet kan gjøres.
Begrunnelse:
Resultatet av det pågående vervearbeidet har ikke gitt så gode resultater som forventet. Det
råder en viss usikkerhet lokalt for hvilke teknikker, hjelpemidler og framgangsmåter som gir
resultater. Vervearbeidet er egentlig et systematisk og målrettet arbeid som må foregå
kontinuerlig.
Det er dessuten viktig at aktivitetene sentralt samordnes med lokale og regionale aktiviteter.
En person i den sentrale staben bør utnevnes til ”vervegeneral”
Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Fylkesstyret i Hedmark støtter forslaget.

Innstilling fra sentralstyret:
Intensjonen støttes, men må ses i sammenheng med kontingentstrukturdebatten.

Innstilling fra landsstyret:
Intensjonen støttes, men må ses i sammenheng med kontingentstrukturdebatten.

Vedtak landsmøtet 2018:
Enstemmig vedtatt
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 23
Forslagsstiller:
Eidskog Pensjonistforening
Forslag:
Vi ønsker at landsstyret i Pensjonistforbundet kan sette opp en navneliste på aktive, positive
pensjonister som er villige til å reise rundt i landet for å holde kåseri, taler eller annen
underholdning. Slike tilbud kan berike lokale pensjonistforeninger på sine møter/fester.
Kanskje endel aktive pensjonister synes det er en Ære å bli spurt også?
Det foreslås at Pensjonistforbundet f.eks. betaler reiseutgifter og at lokalforeningene betaler
honorarene
Begrunnelse:

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Fylkesstyret i Hedmark støtter intensjonen i forslaget.

Innstilling fra sentralstyret:
Intensjonen støttes, men må ses i sammenheng med kontingentstrukturdebatten.

Innstilling fra landsstyret:
Intensjonen støttes, men må ses i sammenheng med kontingentstrukturdebatten.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak landsmøtet 2018:
Enstemmig vedtatt
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 24
Forslagsstiller:
Drammen Pensjonistforening
Forslag:
På Pensjonistforbundets medlemsmerke/logo tilføyes Pensjonistforbundet

Begrunnelse:
Vårt nåværende medlemsmerke sier ingen ting om hvem det tilhører. Vi må ha et emblem
som forteller at vi er medlemmer av Pensjonistforbundet. Et blikkfang som gir
oppmerksomhet.

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Forslaget støttes.

Innstilling fra sentralstyret:
Avvises
Innstilling fra landsstyret:
Avvises. Enstemmig vedtatt.

Vedtak landsmøtet 2018:
Enstemmig vedtatt
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 25
Forslagsstiller:
Kongsberg Pensjonistforening
Forslag:
Det nedsetter et utvalg som lager et utkast til statutter for påskjønnelse for lang og tro
tjeneste i Styrene i lokalforeningene, fylkesforeningene og forbundet sentralt.

Begrunnelse:
Dette vil virke motiverende på de tillitsvalgte og vil fremme innsats og deltagelse til
styreverv.
Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Støttes.

Innstilling fra sentralstyret:
Avvises. Lokale retningslinjer eksisterer.

Innstilling fra landsstyret:
Avvises. Lokale retningslinjer eksisterer.

Vedtak landsmøtet 2018:
Følgende hadde ordet: Lars Hugo Tyldum Delegat nr. 83
Enstemmig vedtatt

Pensjonistforbundets landsmøte 2018

Side 29

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 26
Forslagsstiller:
Storsteinnes Og Omegn Pensjonistforening
Forslag:
Nr. 4 Pensjonistforbundet vil styrke direktekommunikasjonen med sine medlemmer ved at
nyhetsbrev og annen informasjon fra organisasjonen skal følge medlemsbladet
«Pensjonisten»
Begrunnelse:
Det at lokallagsstyrene skal videreformidle nyhetsbrevene fra Forbundet, medfører i stor
grad at enkeltmedlemmene ikke får tilfredsstillende informasjon om forbundets arbeid.
Informasjonsflyten i organisasjonen er av vesentlig betydning for organisasjonens
funksjonsnivå. Derfor bør dette være en sterkt prioritert oppgave for organisasjonen.
Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Er allerede iverksatt.

Innstilling fra sentralstyret:
Er ivaretatt. Enstemmig vedtatt.

Vedtak landsmøtet 2018:
Enstemmig vedtatt
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 27
Forslagsstiller:
Målselv Pensjonistforening
Forslag:
Nr. 3 Landsmøtet 2021 legges til Tromsø

Begrunnelse:
Siste landsmøte lagt til Nord Norge var i Bodø i 2003

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Innstiller

Innstilling fra sentralstyret:
Oversendes sentralstyret for videre behandling.

Innstilling fra landsstyret:
Oversendes sentralstyret for videre behandling. Enstemmig vedtatt.

Vedtak landsmøtet 2018:
Enstemmig vedtatt
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 28
Forslagsstiller:
Pensjonistforbundet Oslo
Forslag:

Ny kommunikasjonspolitikk for Pensjonistforbundet
Det igangsettes et arbeid med å utvikle en overordnet kommunikasjonspolitikk. Den skal
bidra til å styrke forbundets arbeid med å oppnå de faglige målene i handlingsprogrammet.
Den skal også styrke og utvikle organisasjonsapparatet ved å forbedre den interne
kommunikasjonen mellom de ulike ledd organisasjonen og i forhold til medlemmene.
Begrunnelse:
Pensjonistforbundet ønsker å bli et forbund med forhandlingsrett og et godt utbygd
tjenestetilbud til sine medlemmer. Dette lar seg neppe realisere uten en kraftfull og enhetlig
kommunikasjonstjeneste. Forbundet har i dag begrensede ressurser til formålet. Det har
heller ingen overordnet kommunikasjonspolitikk og dermed heller ikke en omforent
forståelse for hvordan forbundet skal kommunisere med omverdenen og internt i
organisasjonen.

1. Innhold
Vi ønsker at innholdet i en slik politikk skal omfatte følgende punkter
• Overordnede prinsipper for kommunikasjonsarbeidet
• Mål for ekstern/intern kommunikasjon
• Målgrupper for ekstern/intern kommunikasjon inklusive målgruppekart og
prioritering av målgruppene
• Strategi for ekstern/intern kommunikasjon inklusive analyse av medspillere og
motspillere
• Kanaler for ekstern/intern kommunikasjon, inklusive nettstedet og magasinet
Pensjonisten
• Mediestrategi inklusive medieovervåkning/bruk av sosiale medier
• Ledelseskommunikasjon og organisering av kommunikasjonstjenesten
2. Organisering av arbeidet
• Arbeidet bør organiseres som et prosjekt med en styringsgruppe som bl.a.
inkluderer representanter fra ledelsen i forbundet sentralt/lokalt samt
minimum en person med kommunikasjonsfaglig bakgrunn og erfaring som
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kan være prosjektleder. Gruppen kan bestå av 3-5 personer inklusive
prosjektleder.
• Utførelse skjer ved utlysing av kontrakt med profesjonelt byrå

3. Økonomisk ramme
• Ved aktiv bruk av egne ressurser bør arbeidet kunne utføres innenfor en
ramme på kr 200 000 – 300 000. Beløpet er et foreløpig anslag som må
vurderes og diskuteres nærmere i forhold til ambisjonsnivået for arbeidet.

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Tiltres
Innstilling fra sentralstyret:
Oversendes sentralstyret for videre arbeid.

Innstilling fra landsstyret:
Oversendes sentralstyret for videre arbeid. Enstemmig vedtatt.

Vedtak landsmøtet 2018:
Følgende hadde ordet: Steinar Simonsen

Delegat nr. 59

Enstemmig vedtatt
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 29
Forslagsstiller:
Pensjonistforbundet – Stavanger lokalforening
Forslag:
Arbeide mer utadrettet vedr. krav om forhandlingsrett, videreutvikle samarbeidet med andre
organisasjoner og samfunnsaktører.

Begrunnelse:
Vi har for få samfunnsaktører som støtter kravet om forhandlingsrett, herunder
stortingspartiene og fagbevegelsen samt andre viktige organisasjoner. Vår egen organisasjon,
sentralt og lokalt, må sterkere vektlegge arbeidet med kravet om forhandlingsrett i det åpne
rom. Hjelper lite om kravet er kjent blant egne medlemmer.
Samordnet med forslag fra:
Pensjonistforbundet – Sandnes lokallag
Innstilling fra fylkesforeningen:
Forslaget tiltredes.
Innstilling fra sentralstyret:
Støttes. Viser til innholdet i FAFO-rapporten.
Innstilling fra landsstyret:
Støttes. Viser til innholdet i FAFO-rapporten. Enstemmig vedtatt.
Vedtak landsmøtet 2018:
Enstemmig vedtatt

Pensjonistforbundets landsmøte 2018

Side 34

Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 30
Forslagsstiller:
Pensjonistforbundet Rogaland
Forslag:
Lønns- og regnskapsføring må skilles fra sekretærfunksjonen.

Begrunnelse:
Av hensyn til internkontroll og frigjøring av kapasitet.
Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:

Innstilling fra sentralstyret:
Oversendes sentralstyret for videre arbeid.

Innstilling fra landsstyret:
Oversendes sentralstyret for videre arbeid. Enstemmig vedtatt.

Vedtak landsmøtet 2018:
Enstemmig vedtatt
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 31
Forslagsstiller:
Pensjonistforbundet Møre og Romsdal
Forslag:.
For en mer effektiv på- og medvirkning i kommuner med flere lokalforeninger, innarbeides
det i vedtektenes Retningslinjer for foreninger tilsluttet Pensjonistforbundet, hjemmel for
oppnevning av samarbeidsforum med oppgave å samordne aktiviteten opp mot kommunen
Begrunnelse:
I kommuner med flere lokalforeninger, er en samordning av tiltak som kan bedre
pensjonistenes vilkår i kommunen, etterlengtet.
En ny kommunereform og ny regionreform som ender opp med langt større enheter, vil
forsterke behovet for en mer målrettet og profesjonell samordning og håndtering av viktige
saksfelt som angår pensjonister og eldre.
Pensjonistforbundet som interesseorganisasjon, må sette seg i stand til å møte de
utfordringer som en ny organisering av kommunesektoren vil medføre. Et godt rustet
samarbeidsorgan med innarbeidet legitimitet, vil være viktig og det vil gi forbundet lokalt og
regionalt den plass som må være ønskelig.
Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Forslaget tiltres
Innstilling fra sentralstyret:
Er ivaretatt i dagens vedtekter.
Innstilling fra landsstyret:
Er ivaretatt i dagens vedtekter. Enstemmig vedtatt.

Vedtak landsmøtet 2018:
Enstemmig vedtatt
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 32
Forslagsstiller:
Kristiansund Pensjonistforening

Forslag:
Forbundets organisasjon endres fra å ha 3 til 2 forvaltnings/beslutningsnivåer. (Sentralt og
lokalt.)
Begrunnelse:

Lokalforeningen tatt utgangspunkt i fagforbund i privat sektor som har to
beslutningsledd bla. Industri og Energi. Forbundet tar utgangspunkt i en stor vekst i
årene fremover og organisasjonsmodellen vil ha en betydningsfull rolle for veksten. Å
arbeide for en flatest mulig organisasjonsstruktur fremmer medbestemmelse og
synergier som økt aktivitet.
Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Forslaget tiltres ikke

Innstilling fra sentralstyret:
Avvises.

Innstilling fra landsstyret:
Avvises. Enstemmig vedtatt.

Vedtak landsmøtet 2018:
Enstemmig vedtatt
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 33
Forslagsstiller:
FJØRÅ OG VALLDAL PENSJONISTLAG
Forslag:
Bruk av nynorsk i pensjonistlaget.

Begrunnelse:
Nynorsk er nesten heilt fråverande i alt som vert publisert i pensjonistlaget.

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:
Forslaget tiltres.

Innstilling fra sentralstyret:
Intensjonen støttes. Det tilstrebes å ivareta begge målformene.

Innstilling fra landsstyret:
Intensjonen støttes. Det tilstrebes å ivareta begge målformene. Enstemmig vedtatt.

Vedtak landsmøtet 2018:
Enstemmig vedtatt
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 34
Forslagsstiller:
Sentralstyret

Forslag:
Landsmøte og landsstyrerepresentasjon:
Hva landsmøte og landsstyre angår vil dagens fylkesforeningsgrenser gjelde i
landsmøteperioden. Landsmøtet i 2021 tar stilling til eventuell strukturendring.

Begrunnelse:
Pensjonistforbundet skal innordne seg de nye fylkes/ regionsgrensene og gjennom det ha
nye fylkes/regionsforeninger. Utfordringen i landsmøteperioden er å få en optimal endring
antall delegater pr nytt fylke/ region både til landsmøtet og landsstyret.
Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:

Innstilling fra landsstyret:
Støttes. Enstemmig vedtatt.

Vedtak landsmøtet 2018:
Enstemmig vedtatt
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 35
Forslagsstiller:
Sentralstyret

Forslag:
Medlemskontingent for perioden 2019 - 2021 gjeldende for medlemmer av lokalforeninger
samt direktemedlemmer:
2019

2020

2021

Sentralt

200

230

260

Fylkene

70

80

100

Lokalforeninger

90

100

110

Totalkontingent

360

410

470

Fylkesforeningene får tildelt sin faste andel av kontingenten for betalte medlemmer.
Lokalforeningene får tildelt sin faste andel av kontingenten for betalte medlemmer.
Begrunnelse:
Samordnet med forslag fra:
Innstilling fra fylkesforeningen:
Innstilling fra landsstyret:
Støttes. Enstemmig vedtatt.
Vedtak landsmøtet 2018:
Følgende hadde ordet: Børre Vedam, Lars Hugo Tyldum, H. Felix, Jan Davidsen, Ingolf Nesbø,
Ellen Stampe, Ove Gran, Sigmund Kristoffersen, Bengt Erikson, Tom B. Johannesen, Olga
Berg, Anne Lise Hessen Følsvik, Tove Andreassen, Paul McCabe, Egil Haaland, Per E. Furseth
Forslaget ble satt opp mot Vestfolds forslag (s. 11 i kontingentheftet). Vestfolds forslag fikk
62 stemmer og falt. Landsstyrets innstilling vedtatt med overveldende flertall (121 stemmer
for).
Vedtatt mot 62 stemmer
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 36
Forslagsstiller:
Sentralstyret

Forslag:
Alle direktemedlemmer innmeldes til den lokalforening de geografisk tilhører. Informasjon
gis i medlemsmagasinet Pensjonisten. Brev sendes også det enkelte medlem hvor
informasjon om vedtak fremkommer og at de må tilkjennegi om de ønsker annen forening
eller fortsatt direktemedlemsskap i Pensjonistforbundet sentralt.
Begrunnelse:
Det er en målsetting å styrke lokalforeningene gjennom økt lokal medlemsmasse. Større
lokal medlemsmasse gir større muligheter for økt aktivitet.

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:

Innstilling fra landsstyret:
Støttes. Enstemmig vedtatt.

Vedtak landsmøtet 2018:
Følgende hadde ordet: Hans Olav Felix, Steinar Simonsen og Jan Davidsen
Enstemmig vedtatt
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 37
Forslagsstiller:
Sentralstyret

Forslag:
Flermedlemsskap:
Dagens ordning med betaling for flermedlemskap i fylkesforeningene innad i samme fylke
opphører.

Begrunnelse:
Dagens ordning sier at et medlem kun skal betale sentralkontingenten en gang. Dette bør
videreføres til fylkesforeningene.

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:

Innstilling fra landsstyret:
Støttes. Enstemmig vedtatt.

Vedtak landsmøtet 2018:
Enstemmig vedtatt
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 38
Forslagsstiller:
Sentralstyret

Forslag:
Kontingent for nye medlemmer:
Dagens ordning hvor lokalforeningene beholder hele kontingenten for nye medlemmer i
inneværende år bortfaller og erstattes med endret kontingentstruktur og aktivitetsbasert
økonomisk overføring fra forbundet sentralt.

Begrunnelse:

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:

Innstilling fra landsstyret:
Støttes. Enstemmig vedtatt.

Vedtak landsmøtet 2018:
Enstemmig vedtatt.
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Forslag til landsmøte 4. til 7. juni 2018, nr. 39
Forslagsstiller:
Sentralstyret

Forslag:
Eierskap til lokalforeningene
Det iverksettes et arbeid i landsmøteperioden for å utrede muligheten for å overta
eierskapet til lokalforeningene og på den måten forsterke arbeidet på grasrota gjennom
føringer og økonomiske midler.
Landsstyret skal ha saken til behandling etter en organisasjonsmessig behandling i
lokalforeningene senest august 2020.

Begrunnelse:

Samordnet med forslag fra:

Innstilling fra fylkesforeningen:

Innstilling fra landsstyret:
Støttes. Enstemmig vedtatt.
Vedtak landsmøtet 2018:
Følgende tok ordet: Laila Nikolaisen, Bjørnar Ottesen, Sjur Malm, Jan Davidsen, Egil Haaland,
Tørres Sande

Vedtatt mot 20 stemmer
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