Til lokallagene:

Informasjonsbrev

Januar 2020

1 – Pensjonistforbundet Buskerud består
Interimsstyret som ble opprettet for å forberede sammenslåing av Pensjonistforbundet i
Akershus, Buskerud og Østfold, har besluttet å samarbeide om Viken fylkeskommune, men å
sette sammenslutningen på vent.
Som kjent har regjeringen og posisjonspartiene på stortinget vedtatt å slå sammen Akershus,
Buskerud og Østfold til den nye fylkeskommunen Viken fra 1. januar 2020. Med dette som
bakgrunn hadde Interimsstyret etter brede prosesser lagt til rette for sammenslåing av
Pensjonistforbundets fylkesavdelinger i nye Viken i mars 2020. Imidlertid kom det som et
nytt og usikkert moment at det det i den nye politiske plattformen står at det skal legges fram
en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken.
Med henvisning til denne formuleringen i plattformen, har Pensjonistforbundet i Akershus,
Pensjonistforbundet i Buskerud og Pensjonistforbundet i Østfold og interimsstyret besluttet at
behandlingen av sammenslåing til Pensjonistforbundet Viken, utsettes til etter stortingsvalget
2021 og til det nye stortinget har tatt stilling til søknad om å oppløse Viken fylkeskommune
om det blir et annet politisk flertall ved valget i 2021. Dette betyr at Pensjonistforbundet
Buskerud fortsatt består.
Årsmøtet finner sted på Scandic Arena Hotel 18. mars 2020. Innkalling til årsmøtet er
sendt til lederne i lokalforeningene og er også tilgjengelig på medlemsportalen under
arrangement. http://pensjonistforbundet.no/cms/event
Rune Bugge Persson valgt til leder av Fylkeseldrerådet i Viken

Det har også nå vært konstituering av det nye Eldrerådet i Viken og Rune
Bugge Persson ble valgt til leder av dette rådet. GRATULERER!

2 – Våre lokalforeninger
I forbindelse med kommune og fylkessammenslåingen kan vi ønske velkommen til følgende
lokalforeninger som nå vil ha «tilhørlighet» til Pensjonistforbundet Buskerud: Vi har nå totalt
37 lokalforeninger

-

Svelvik Pensjonistforening
Norema Seniorforening
Jevnaker Pensjonistforening

3 - Tilbud om kurs for tillitsvalgte
Vi har nå tilbud om kurs arrangert av Pensjonistforbundet. Vi har avtale om 3 kurs i mars
måned:
- Tirsdag 10/3 – Kassererkurs – Kontoret i Mjøndalen
- Onsdag 11/3 – Styrerkurs – Kontoret i Mjøndalen
- Torsdag 12/3 – Styrerkurs i øvre del av Buskerud (sted bestemmes)
I forbindelse med årsmøtene i lokal-lagene regner vi med at det kommer inn nye tillitsvalgte.
Disse kursene gir en fin mulighet for å lære og diskutere forventningene til vervet. Det
sendes ut et eget brev for påmelding til disse kursene. Ved stor pågang, kan flere kurs
settes opp.

Vi minner også om vårt gratis kurs i nettbrett og smart-telefon som fortsatt er et tilbud til
lokal-foreningene. Det er bare å ta kontakt så formidler vi videre kontakt med kursleder. I
forbindelse med vårt 65-årsjubileum hadde vi besøk av Fredd G. Rundevold som holdt et
veldig interessant foredrag om Informasjonssikkerhet. Det er muligheter for å booke dette
foredraget som enten kan holdes på et medlemsmøte eller for en gruppe i lokalforeningen.

4 – Årsmøtene i lokalforeningene
Årsmøtene i lokalforeningene skal snart i gang og skal være gjennomført innen utgangen av
februar måned. Hvis dere ønsker deltagelse på Årsmøtet fra Styret så ta kontakt! Husk å
sende årsmøterapport SÅ SNART MØTET ER AVHOLDT.

5- Medlemsoppdatering
Pr. 20/1/2020 måned har Pensjonistforbundet Buskerud 8669 medlemmer. Dette inkluderer
263 direkte medlemmer. Alle direkte medlemmer som ble vervet i 2019 er nå overført til
lokalforeningene. Se for øvrig oversikten som ligger vedlagt i dette nyhetsbrevet.
Vi oppfordrer alle foreninger til å fortsette å verve og ha stand på kjøpesentre,
idrettsarrangement osv. Det er fortsatt muligheter til å få gratis penner til utlevering på stand
samt Pensjonistforbundets vervebrosjyre. Ta kontakt.

6 - Hvordan lever eldre hele livet i «min» kommune

Eldrereformen «Leve hele livet» er nå «rullet» ut i alle
kommuner og dette var også tema for vår «Konferanse om Folkehelse og Kultur for eldre»
som ble arrangert i november 2019. http://pensjonistforbundet.no/fylkesforening/20010006pensjonistforbundet-buskerud
Hvis foreningen ikke har skaffet seg et eksemplar av Reformen kan publikasjonen bestilles
på telefon 22 24 00 00. Den er også å finne på www.regjeringen.no. Der finner du også
nyhetsbrevene om reformen. Det finnes nå også et nyhetsbrev som man kan få ved å melde
seg på.
.

Det er viktig å diskutere innholdet i Styrene og i lokal-lagene med tanke på hvordan eldre kan
leve hele livet i «deres» kommune. Ta kontakt med Eldrerådene/eventuelt kommunen for å
få informasjon om hva som er planlagt og hva som kanskje bør prioriteres i din kommune.

7– Implementering av velferdsteknologi
Brev med tilbud om foredrag fra Pensjonistforbundet om Velferdsteknologi er nå sendt til alle
Eldreråd i Buskerud samt til alle lokalforeninger. Hvis noen ønsker foredrag på
medlemsmøtet er det bare å ta kontakt.

8– Søknad om momskompensasjon for 2019
Søknadsskjemaer for momskompensasjon er nå sendt til kasserer i alle lokalforeninger og
søknadsfristen er senest 30. mars 2020. Foreninger som ikke har organisasjonsnummer
eller ikke er medlemmer i Frivillighetsregisteret kan ikke søke. Søknaden skal i år bestå av
godkjent regnskap og årsberetning i tillegg til søknaden.

9 – Framtidige arrangement i regi av Fylkesforeningen i 2020
-

Årsmøte i Pensjonistforbundet Buskerud – Scandic Arena Lillestrøm - 18. mars 2020
Senioruka på Storefjell – 15. – 18. juni 2020 – Invitasjon kommer!!

10 - Diverse
- Pensjonistforbundets små sangbøker kan fortsatt kjøpes for kr.25,- pr. stk.

Det finnes

også en notebok til sangene som man kan kjøpe for kr. 200,-

10- ÅPNINGSTIDER PÅ KONTORET I MJØNDALEN
Kontoret er betjent fra mandag til torsdag og Fylkessekretæren kan fortsatt treffes på
Pensjonistforbundets telefon 977 00 623 eller ved viktige henvendelser på min privat-telefon
900 38 310.

Med vennlig hilsen
Gro Renstrøm Moen
Fylkessekretær (sign)
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.
http://www.pensjonistforbundet.no/fylkesforening/20010006-pensjonistforbundetbuskerud.

Kommune
Asker

Drammen

Øvre Eiker

Modum

Hallingdalen

Lier
Jevnaker
Ringerike

Hole
Kongsberg

Krødsherad
Sigdal
Rollag
Flesberg
Nore og Uvdal
37 lokallag
Pr. 20/1/2020

Lokalforening
Røyken Pensjonistforening
Slemmestad Pensjonistforening
Sætre og Storsand Pensjonistforening
Tofte og Filtvet Pensjonstforening
Buskerud Fengsel og Friomsorg's PF
Drammen Pensjonistforening
Glassverket Pensjonistforening
Nedre Eiker Pensjonistforening
Konnerud pensjonistforening
Nito Pensjonistforening - Drammen
Svelvik Pensjonistforening
Fiskum Pensjonistforening
Hokksund Pensjonistforening
Vestfossen Pensjonistforening
Geithus Pensjonistforening
Vikersund Pensjonistforening
Åmot Pensjonistforening
Hemsedal Pensjonistforening
Nes Pensjonistforening
Flå Pensjonistforening
Hol 60 pluss
Lier Pensjonistforening
Jevnaker Pensjonistforening
Norema Seniorklubb
Sokna Pensjonistforening
Hønefoss Pensjonistforening
Ådal Pensjonistforening
Tyristrand og O. Pensjonistforening
Hole Pensjonistforening
Kongsberg Pensjonistforening
Hvittingfoss Pensjonistforening
Sandsvær Pensjonistforening
Krødsherad Pensjonistforening
Sigdal Pensjonistforening
Rollag og Veggli Pensjonistlag
Flesberg Pensjonistforening
Nore og Uvdal Pensjonistforening
SUM
DIREKTE MEDLEMMER
SUM MEDLEMMER

01.01.2019
388
312
158
238
57
988
113
555
196
11
29
333
159
86
215
182
108
176
134
369
600

107
467
163
88
155
569
81
89
115
166
108
277
97
7889
128
8017

01.01.2020
376
337
147
224
58
1024
115
551
218
7
188
23
319
149
73
218
169
107
169
123
357
645
192
79
98
527
152
82
158
582
84
66
108
185
94
262
140
8406
263
8669

Totalt antall

1084

2161

491

483

756

271

859

732

