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Om aktivitet i lokalforeningene våre 

1. I slutten av september gikk samfunnet over fra «trinn 3 til trinn 4» i håndteringen av 

pandemien. Det betyr i klartekst av NÅ kan vi gjenoppta våre medlemsmøter, og godt 

er det. Selvsagt skal vi til enhver tid etterfølge de smittevernstiltak som gjelder i 

kommunene våre. De aller fleste lokalforeningene våre har erfart en markant svik i 

antall medlemmer i foreningene såre, og det kan vi begrunne med pandemien.  Men 

nå er det svært viktig dere kommer i gang med medlemsmøtene. Brett opp 

skjorteermene og krum nakken!! 

2. Tenk gjerne litt langsiktig. Dere skal gjennomføre årsmøter i løpet av februar måned 

neste år. Sørg for at deres valgkomiteer kommer i gang med deres arbeid raskt. 

 

Verving utover høsten 2021 og forvinteren 2022 

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

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

pris. Lokalforeningene får kontingent fra 2022. 

 

Konstituerende styremøte 

5. De nyvalgte fylkesstyret hadde sitt konstituerende styremøte. Av saker som ble 

behandlet kan nevnes: 

 

a) Distribusjon av styremøteprotokoller 

Spørsmålet som ble stilt til styremedlemmene var om det kan være aktuelt å sende 

protokoller til lokalforeningene? Praksis i de andre fylkesforeningene varierer.  

Styret vedtok at dagens ordning hvor viktige saker fra styremøtene, blir skrevet om i 

de kvartalsvise nyhetsbrevene, ansees som tilstrekkelig. 

 

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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▪ Nytt helseutvalg 

Styret drøftet saken. 

Det nye helseutvalget er: 

o Leder Anne Karine Innbjør, Hadsel PF 

o Olaf Alexandersen, direktemedlem bosatt i Bodø 

o Anne- Grethe Tømmervik, Leirfjord PF 

o Varamedlem: Laila Christoffersen, PF Vestvågøy 

 

Saker som Årsmøtet 2021 sendte til det nye fylkesstyret 

6. Årsmøte 2021 ble gjennomført 22. juni. Til årsmøtet var det sendt inn åtte forslag  på 

årsmøtesaker. På styremøte nr 05/2021, 31. august, ble protokollen fra årsmøtet 

gjennomgått og man vedtok flere aksjonspunkter som skulle følges opp av 

fylkeskontoret:  

 

7. Fylkeskontoret skulle henvende seg til følgende instanser: 

a) Avisa Nordland: En henvendelse fra PF Nordland vedr vår oppfattelse av 

avistjenesten. Utført: 8. september 

b) Eldreombudet: En henvendelse fra PF Nordland vedr eldreomsorg i våre 

kommuner. Utført: 8. september 

c) Bodø kommune: Om adkomst til Nordlandssykehuset (NLSH) for eldre og 

bevegelseshemmede (kopi til fylkeskommunen (NFK), NLSH, leder i plan/miljø i 

Bodø kommune, Håkon A Møller, til Statsforvalteren i Nordland). Utført: 14. 

september 

d) Fylkesstyreledere og PF sentralt: Telefonløsninger for eldre, (kopi til 

generalsekretæren). Utført: 16. og 22. september 

e) NFK: Elektronisk kjøp av billetter på fylkeskommunal transport (kopi: PF ved 1. 

nestleder). Utført: 16. september 

f) Eldreombudet: Digitalt utenforskap (kopi til PF sentralt). Utført: 16. september 

g) PF sentralt: Reduksjon av medlemskontingent 2022. Utført: 16. september 

h) Fylkesstyreledere: 16. sep: Krav om å fjerne bakgrunnmusikk under tale i TV og 

på radio (kopi: Gensekr, og kommunikasjonssjef). Utført: 16. september 

Åpent møte i Mo i Rana, 1. september før stortingsvalget 

8. PF Nordland avholdt et åpent møte i Mo i Rana, 1. september hvor vi hadde invitert 

de politiske partiene som satt på daværende Storting, til å stille med en nominert 

stortingskandidat. Temaet var selvsagt eldrepolitiske saker i Nordland. Sju politiske 

partier stilte med hver sin representant. Forbundsleder Jan Davidsen i 

Pensjonistforbundet var møteleder. Dessverre var det kun i overkant av 40 personer 

som hadde funnet det interessent å stille opp på møtet. 

9. Davidsen ledet møtet med sikker hånd, og sørget for at de sakene som 

Pensjonistforbundet fokuserer på, ble luftet. På tross av et lavt antall tilhørere, ble det 

fine diskusjoner og relevante spørsmål  

 

 

Digital kompetanse i lokalforeningenes styrer 
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10.  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 sine kurse 

11. Vi henstiller til de lokalforeninger som ikke har kontaktet «sin utpekte instruktør og 

avtalt dato og sted for et slikt kurs, at de gjør det raskt. 

 

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

ensomme eldre i kommunene 

12. Fylkeskontoret har for kort tid siden, påminnet lokalforeningene om fristene for å 

benytte seg av disse midlene. Pengene må være benyttet innen 31. desember 2021.  

Betalte regninger for de separate aktivtetstiltakene må være sendt til fylkeskontoret i 

god tid innen 1. februar 2022,  

Det er viktig at dere melder til fylkeskontoret dersom dere forstår at dere ikke makter 

å gjennomføre deres planlagte prosjekt. 

 

Markering av jubileer i lokalforeningene 

13. Hemnes pensjonistforening feiret fredag 22. oktober sitt 50 års jubileum. Nesten 50 

medlemmer deltok. Ordføreren i Hemnes kommune, Paul Asphaug, og vår styreleder, 

Dagfinn Pettersen var gjester. Det var en MEGET minneverdig tilstelning med god 

med god servering og en trio som spilte under «hele» arrangementet. En oktett med 

bassgitar og vanlig gitar underholdte.  KJEMPE!!! 

Ordføreren gav en gavesjekk til foreningen. Dagfinn hilste fra Pensjonistforeningen 

sentralt og gav gavesjekker fra både det sentrale forbundet og fra fylkesforbundet. 

I jubileumsåret er det Håkon Kvitnes som er leder av foreningen som teller 131 

medlemmer + noen nye på vei inn. 

 

Julehilsen fra fylkesstyrelederen 

14. Kjære pensjonistvenner! 

Så nærmer det seg slutten året 2021.  Et nytt annerledes år må vi si, selv om vi i de 

siste 2 månedene har levd noenlunde normalt. Bakteppet er det at, pandemien er 

langt fra over. Vi håper jo at den 3. sprøyta skal beskytte oss enda litt mer, men 

ekstra håndhygiene og avstand er vel bare positivt. 

 

PF Nordland har som resten av landet mistet medlemmer under pandemien. Noen 

naturlig, andre ikke. Min oppfordring til oss alle er; - vær bevist at vi 65+ utgjør ca 1 

mill av den totale befolkningen i landet, så la oss derfor løfte i flokk for å få tak i nye 

medlemmer. Det er som beskrevet et stort antall potensielle der ute, ca 700 000. 

Dersom et nytt medlem ønsker direkte medlemskap, så er det helt ok. 

 

Så til et tema jeg har trukket frem mange ganger, og som dessverre fortsatt er like 

aktuelt. Særlig nå når vi går mot julehøytiden.  

 

ENSOMHET!  

Under pandemien ble ensomhet i befolkningen nøye undersøkt og resultatet viser at  

24% (1 av 4) kjenner seg ensom, og det gjelder ikke bare blant oss eldre men også 

blant ungdom. Noe som forsterker dette, er at mange har blittr aleneboende og for 

gruppen 80+ utgjør dette ca. halvparten. 
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Så kjære medpensjonister,  vær oppmerksom på dette, se oss rundt og hjelpe 

hverandre. 

 

Da ønsker jeg alle en riktig god jul og et godt nyttår med hyppige og trivelige 

sammenkomster. 

 

Dagfinn Pettersen  

Leder 
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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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