7. årgang - nummer 3 – mai 2019
TID FOR Å MOBILISERE!
Fire år på rad har pensjonister i Norge tapt kjøpekraft og fått mindre å rutte med. Vi går mot
et nytt trygdeoppgjør i mai, og heller ikke i år ligger det an til et nødvendig løft for
pensjonistene. Mange av våre medlemmer gir nå tydelig beskjed om at de har fått nok, og at
frustrasjonen er stor – det må vi som forbund ta på alvor.
VI MØTES FORAN STORTINGET, PÅ EIDSVOLLS PLASS, DEN 6. JUNI KL. 12.00!
 Appeller
 Kultur
 Fellesskapsfølelse
Målet er å fylle Eidsvolls plass med tusenvis av pensjonister og støttespillere.
Stortingspolitikerne skal få merke at vi ikke lenger finner oss i forskjellsbehandlingen!
Politikerne har ansvaret for at pensjonen du har spart opp gjennom et langt yrkesliv, blir
mindre verdt, år for år. Vi skal fortelle at dette ikke kan fortsette!
Dersom dere er i Oslo den 6. juni så ønsker vi at dere møter på Eidsvoll plass!

VERVEKAMPANJEN 2019
Kampanjen går ut i postkassen 29.05. 2019 til 215.000 personer i gruppen 62 - 75 år.
Kontingenten ut året settes til kr. 190.-. De nyinnmeldte forblir medlemmer sentralt ut året
og tilskrives i november for overføring til lokalforeningene fra 01.01. 2020.
Vervepremie: Gratis leasing av en Toyota Corolla i 3 år, gitt i gave av Toyota Norge.
Cruise for 2 i Middelhavet, gitt i gave av Dag Aasbø travel.
Trekkes av og blant dem som har meldt seg inn innen 20.06 2019.
Kampanjemateriellet sendes også ut i redigert form til lokalforeningene.
Materiellet pakkes i esker og sendes alle lokalforeninger i månedsskiftet mai/ juni.

SAMMENSLÅING AV PENSJONSITFORBUND TROMS OG FINNMARK.

Arbeidet med sammenslåingsprosessen av Pensjonistforbundet Troms og
Pensjonistforbundet Finnmark er kommet i gang.
Arbeidsgruppen består av:
Fra Troms; Reidun Melkild, Knut Harald Røang og sekretær Jorunn Nyvoll
Fra Finnmark; Jan Samuelsen, Alf Stenersen og sekretær Arne Josvald Sabbasen
Første møte ble gjennomført i Kirkenes på Pensjonisten onsdag 15. mai, på møtet ble satt
opp en arbeids- og møteplan og rammen om arbeidet. Informasjon fra arbeidet med
prosessen vil bli sendt ut etter neste møte som er planlagt avholdt 19. september, for da har
vi forhåpentligvis mer konkret å informere om.
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