NAV Hedmark Pensjonistforening
Styremøte den 21.03.18

Org.nr 913 140 443

kl 10:00 – 14:00

Bank 1822 5266 715
Sted

NAV Hedmark

Hovedtema: Konstituering av nytt styre og samtale med Bjørn Lien kl 10:30 – 11:00 om region «Innlandet» og hvordan det påvirker …….
Til stede: Marit Tofastrud Vestli, Else Marie Bergseng, Jonny Nordby, Turid Kolseth, Birgit Deglum og Ole-Erik Skåret
NR

TEMA

Legges fram av

Referat/Beslutning

1

Siden sist: Årsmøte 07.03.18

Alle

Bra oppmøte på årsmøte. Møterommet var bra. God mat – mer
enn nok. Tema på medlemsmøtet var «Framtidsfullmakt» av
Anders Hoel Fin underholdning ved Anne-Marit Strand som tolket
Prøysen.

Ansvar

Konstituering av styret: Jonny Nordby er nytt styremedlem og er
sekretær og data-ansvarlig. Victor Strand fortsetter som kasserer.
Oddrun Solheim valgt inn som ny vara. Marit fortsetter som leder
og Else som nestleder
2

Medlemmer og innbetaling av kontingent
Regnskap

Victor (ikke
tilstede)

Foreløpig 1 nytt medlem i mars 2018
Skaffe tilveie oversikt over nye pensjonister i NAV Hedmark 2017

3

Tilbakemelding til NAV

Alle

Ikke mottatt noe

4

Kommunikasjon med medlemmene,

Alle

43 følger oss på Facebook

Marit

Alle styrereferatene sendes til alle medlemmer som har oppgitt en
e-post adresse til oss. Referatene legges også ut på nettet på
https://www.pensjonistforbundet.no/lokalforening/30016661nav-hedmark-pensjonistforening
Alle andre vil få tilsendt:
Innkalling til fellesmøter, arrangement, årsmøte, referat fra
årsmøte

Ole-Erik
Skåret

Jonny

NAV Hedmark Pensjonistforening

5

Aktivitetskalender fylles med møtedatoer

Org.nr 913 140 443

Alle

12. juni tur til Finnskogen

Bank 1822 5266 715

Datoer for styremøter og fellesmøter satt med forbehold om
endringer

Marit

Ta kontakt med Aud Eek i forhold til påmelding

Marit

Ny mal tas i bruk

Jonny

27. oktober Opera Phantomet
6

Utforming av ny mal for referat. For
eksempel egen kolonne i møteinnkalling

Jonny

TEMA Region Innlandet.
Bjørn Lien informerte om omfattende prosesser på alle nivåer for best mulig resultat og utnyttelse av ressurser i den nye regionen. NAV kontorene vil få
styrket sin bemanning sett i forhold til Fylkesleddet. Hedmark og Oppland består av 48 kommuner og er den nest største regionen i landet. De har som mål å
bli ferdig med ny organisering 311218.
NAV Hedmark Pensjonistforening fortsetter som tidligere, men sonderer mulighet for utvidelse i hele regionen.
Ole Erik Skåret kontakter Nina Berg i Oppland med spørsmål om de er interessert i en felles Pensjonistforening. Hvis de er interessert i et samarbeid kan
styret ha møte med medarbeidere fra Oppland, høsten 2018
Forberedelse til neste styremøte den 18 april:
-

Else kontakter regionkontaktene for en opplevelse a la «Domkirkeodden»
Else kontakter Kjetil Holen ang. opplegg til fellesmøte 3.oktober
Marit kontakter Roar Engelberg

