
   

    

Til lokallagene:         

 Informasjonsbrev    Mai 2022                         

1 – Stor aktivitet i våre lokalforeninger – Regionale møter 

Det er stor aktivitet i våre lokalforeninger i Buskerud.  Etter en lang periode 

med nedstenging og lite sosial aktivitet, arrangeres det både medlemsmøter og 

andre aktiviteter i vårt område.  Det er hyggelig å se at de fleste synes det er 

trygt å møtes, og ønsker å være med på det som skjer.  Ny leder i Fylkesstyret 

Oddbjørn Hoem ønsker å møte styrene i våre lokalforeninger og i den 

forbindelse vil vi arrangere regionale møter for styrene.  Det blir satt opp som 

følger:  

- Foreningene i Hallingdal   
- Foreningene i Kongsberg, Flesberg, Rollag og Veggli, Nore og Uvdal  
- Foreningene i Ringerike, Hole, Jevnaker 
- Foreningene i Modum, Sigdal, Hokksund, Krødsherad 

- Foreningene i Drammen og Lier 
- Foreningene i Asker – Hurumhalvøya 

 
Vi kommer tilbake med tidspunkt og sted slik at det skal passe for de fleste. 

 
2 –Pensjonistenes dag i Drammen Park – lørdag 11. juni 2022 

Drammen Pensjonistforening fyller 70 år og inviterer alle pensjonister i 

Buskerud til feiringen.  Det er gratis inngang og omfattende program med både 

foredrag og konserter.  Programmet ligger vedlagt og vi håper det blir mange 

som tar turen til Drammen den dagen. Arrangementet er også publisert på 

Facebook.   Møt opp!! 

 

3 – Markering foran Stortinget 7. juni 2022 

Tre år siden sist - nå er det på tide at pensjonistene igjen hever stemmen på 

Eidsvolls plass!   Pensjonistforbundet inviterer til markering foran Stortinget 7. 



juni kl. 12-13.Vi håper så mange som mulig har anledning til å møte opp og vise 

sin støtte til vår felles sak.  

Hvorfor markering? 

Ap, Sp og Høyre vil sammen sikre flertall for å ta to milliarder kroner fra 

pensjonistene i årets trygdeoppgjør. De tre partiene vil heller ikke gi 

minstepensjonistene lønnsvekstregulering i årets oppgjør. 

Vi skal løfte fram kravene våre – og vise at vi representerer en stor 

velgermasse, som er bekymret over utviklingen.  

Bilde fra markeringen 6. juni 2019 – hvor Buskerud stilte med 9 busser fra 

forskjellige deler av vårt område.  Vi håper vi blir like mange i år!!  Møt opp 

 

4 – Landsmøtet 2023 – 28. mai – 1. juni 2023 

Vi viser til tidligere utsendelse av brev med maler for innsending av forslag til 

Landsmøtet.  Samtlige forslag fra lokalforeningene har frist 30. september 

2022.  Innstillingen fra fylkesforeningsstyrene, samt kollektivt tilsluttede 

organisasjoner, skal sendes Pensjonistforbundet innen 31. oktober. 

 
Her er tidsplanen for tiden fram til landsmøtet 2023: 
 



Innen 30. september 2022- Forslag til landsmøtet sendes fra lokallag og -
foreninger til fylkesforeningenes styre innen 30. september året før 
landsmøtet holdes. 
 
Innen 31. oktober 2022 - Samtlige forslag (fra lokal- og 
fylkesforeningene) med innstilling fra fylkesforeningenes styre, samt fra 
kollektivt tilsluttede organisasjoner, sendes Pensjonistforbundet; 
landsmote@pensjonistforbundet.no  

 
Innen utgangen av februar 2023 - Sende ut landsstyrets forslag til 
landsmøtets dagsorden, forretningsorden, beretning og regnskap for 
landsmøteperioden, innkomne forslag, samt handlingsprogram for neste 
landsmøteperiode med landsstyrets innstilling, til fylkesforeningene og 
de kollektivt tilsluttede organisasjoner. 
 
I løpet av februar 2023 – Lokalforeningene sender inn forslag til 

delegater til landsmøtet. 

 

I løpet av mars 2023 - Fylkesforeningene velger delegater til landsmøtet 

 

5 – Verving av nye medlemmer/Vervepremier 

I Buskerud har vi pr. i dag ca. 8000 medlemmer.  Det er sendt brev med tilbud 

om medlemskap til et utvalg av pensjonister i aldersgruppen 65 – 75 år, og det 

blir spennende å se hvor mange medlemmer vi skaffer i perioden fra 15. mai 

2022 og fram til 15. juni.  Alle medlemmer som verves i denne perioden er 

med på trekning av opphold på Storefjell Resort Hotell – 2 premier, hver med 

opphold for 2 personer.   

 

Vedlagt er oversikten over antall medlemmer pr. lokal-forening.  Vi har som 

mål å øke medlemstallet med 10% totalt i år, og oppfordrer alle til å bruke 

muligheten nå til å verve medlemmer via stand, møter og arrangement. 

 

Vervebrosjyrer blir sendt i posten til alle lokalforeninger til bruk på stand og 

andre arrangement. 

 

 

 

 

mailto:landsmote@pensjonistforbundet.no


Nettbutikken 

Vi minner også om gratis vervemateriell som kan bestilles på 

Pensjonistforbundet | Nettbutikk (grafmail-varehotell.no). Det er nå en prosess 

på gang for å kjøpe inn flere artikler som vi kan bruke til verving.   

 

6– Senioruka på Storefjell – 20. – 23. juni 2022 

Det er stor pågang på deltagelse på Senioruka på Storefjell.  Annonser ble 

trykket i alle lokal-avisene i uke 19 og det strømmer på med henvendelser.  

Fristen for påmelding er 1. juni 2022.  Totalt er det nå opp mot 400 deltagere 

og det er ny rekord!!  Vi håper på fint vær og et hyggelig opphold. 

 

                            
 

7 – Organisasjonskurs 

Vi minner igjen om mulighet til å arrangere kurs for Styremedlemmer i 

lokalforeningen.   

 

- Styrekurset ble arrangert i Fylkesforeningen i mai og vi kan anbefale 

dette til alle våre lokalforeninger.  Ta kontakt hvis din forening ønsker 

kurs så videreformidler vi dette. 

 

- Kasserer-kurs – Vi setter opp kurs til høsten og tar direkte kontakt med 

deg som er kasserer for å organisere dette. 

 

- Kurs for medlemmer av valgkomiteer – Vi setter også opp kurs for 

medlemmer av valgkomiteer og kommer tilbake med dato for dette. 

https://grafmail-varehotell.no/pensjonistforbundet/


                                   

                                           Fylkesstyret hadde kurs i mai med kursleder Rune Ramsli fra Pensjonistforbundet 

 

8 - ÅPNINGSTIDER PÅ KONTORET I MJØNDALEN 

Kontoret i Mjøndalen er stengt i juli måned og fram til 14. august 2022. 

 

Telefonen blir betjent i denne perioden og vi kan alltid treffes på 

Pensjonistforbundets telefon 977 00 623 eller på våre privat-telefoner.   

 

 

                          Gro Renstrøm Moen          Oddbjørn Hoem 

                          Fylkessekretær                    Leder  

                Tlf. 900 38 310       Tlf.  911 24 849 

 

Informasjonsbrevet blir sendt på E-mail til tillitsvalgte i henhold til liste og vil bli 

lagt ut på vår hjemmeside under Buskerud.  Trykk på linken så kommer du 

direkte inn. 

 

Vedlegg 

- Invitasjon til Pensjonistenes dag i Drammen  

- Oversikt over medlemmer pr. 25. mai 2022 

 

 

 



  Status 2022 - 25/5   Inn/Ut Mål 10% 

Kommune Lokalforening       3/1 25/5  i år  økning 

Asker Røyken Pensjonistforening 365 352 -7 405 

  Slemmestad Pensjonistforening 327 318 1 360 

  
Sætre og Storsand 
Pensjonistforening 129 127 -1 142 

  Pensjonistforbundet Søndre Hurum 194 179 -13 214 

Drammen Buskerud Fengsel og Friomsorg's PF 52 55 1 57 

  Drammen Pensjonistforening 1123 1125 60 1235 

  Pensjonistforbundet Nedre Eiker 488 484 4 537 

  Konnerud pensjonistforening 197 193 -1 217 

  Svelvik Pensjonistforening 193 218 30 213 

Øvre Eiker Fiskum Pensjonistforening 14 13 -1 15 

  Hokksund Pensjonistforening 470 455 68 517 

Modum Geithus Pensjonistforening 69 67 -2 76 

  Vikersund Pensjonistforening 219 222 11 241 

  Åmot Pensjonistforening 159 156 -1 175 

Hallingdalen Hemsedal Pensjonistforening 104 108 4 114 

  Nesbyen Pensjonistforening 155 155 1 171 

  Flå Pensjonistforening 114 105 -8 125 

  Pensjonistforbundet GOL 86 83 4 95 

  Hol 60 pluss 336 344 20 375 

Lier Lier Pensjonistforeing 639 627 6 703 

Jevnaker Jevnaker Pensjonistforening 182 187 13 200 

  Norema Seniorklubb 68 63 -6 75 

Ringerike Sokna Pensjonistforening 81 81 0 89 

  Hønefoss Pensjonistforening 537 528 15 591 

  Ådal Pensjonistforening 117 110 -6 129 

  Tyristrand og O. Pensjonistforening 77 77 0 85 

Hole Hole Pensjonistforening 142 134 -8 156 

Kongsberg Kongsberg Pensjonistforening 585 557 -12 643 

  Hvittingfoss Pensjonistforening 73 72 1 80 

Krødsherad Krødsherad Pensjonistforening 97 94 -1 107 

Sigdal Sigdal Pensjonistforening 169 170 3 186 

Rollag Rollag og Veggli Pensjonistlag 84 79 -4 92 

Flesberg Flesberg Pensjonistforening 233 223 -11 256 

Nore og Uvdal Nore og Uvdal Pensjonistforening 121 120 -1 133 

  SUM 7999   14 8809 

  DIREKTE MEDLEMMER 152 143 -15 167 

  SUM MEDLEMMER 8118 7989 14 8976 

  Derav antall flermedlemskap 78     

  Antall lokalforeninger 34     

  Derav antall kollektive medlemmer 839       



             Leve hele livet festivalen – Pensjonistenes dag i Drammen Park 

 


