FORSVARETS SENIORFORBUND
avdeling Øvre Romerike

April 2018

Nyhetsbrev nr. 4/2018
Velkommen til FSF- Øvre Romerike!

Det å avslutte sitt yrkesaktive liv medfører for alle
store endringer. Vår avdeling forsøker gjennom
medlemsmøter og andre aktiviteter å bidra positivt
til å gjøre den nye tilværelsen bedre.

Medlemsfordeler FSF

Nye medlemmer

Hvorfor er vi medlemmer?

Det er en stor glede å kunne ønske et
nytt medlem velkommen til oss:
Evy Larsen, Råholt

Jo fordi vi føler at vi har en eller annen
fordel av det! Den største fordelen slik vi
ser det – er at det i sekretariatet i Oslo sitter tillitsvalgte på heltid og arbeider på
alle måter for vårt beste som pensjonister.
• Tyngst veier i så måte at de har
drøftingsrett med Regjeringen
• Vi er det eneste forbund i staten med
direkte samarbeid med Statens
pensjonskasse
• De har fremforhandlet
«Forsvarssjefens direktiv» som gir
oss adgang til leiren
• De hjelper enkeltmedlemmer med
pensjonsspørsmål
• De har inngått landsdekkende,
økonomisk fordelaktige
rabattavtaler
• De har bygget fundament til en
lokalavdeling hvor vi kan kose oss
Lokalt kan vi glede oss over:
• At vi ofte treffer gamle kolleger og
knytter nye vennskapsbånd
• At vi har innholdsrike medlemstreff
• At vi har hyggelige avdelingsfester
med middag, koseprat og dans
• At vi har attraktive reiser og turer
til felles hygge
• At vår militære tilknytting
opprettholdes
• At vi har inngått lokale, økonomisk
fordelaktige rabattavtaler

Vi håper du vil trives sammen med oss,
og få glede av medlemskapet !

Innbydelse til medlemstreff
på Sessvollmoen
onsdag 25. april kl. 18:00
Sted: Bygning 0029, rom C-115.
o Velkomsthilsen
o Interessant foredrag ved
Ullensaker ordfører
Tom Staahle, vil bl.a.
orientere om fremdriften på Gardermoen
o Kaffe og kaker– sosialt samvær - åresalg
o Info fra styret og komiteene
o Hjernetrim – Nøtteknekker´n m/musikk
Musikalsk gjettelek og allsang
o Utlodning
o Avluttes ca. 21:00

Velkommen !
Dere medlemmer må gjerne be med venner !
Vi trenger i så fall navn og adresse av hensyn til
innpasseringen på Sessvollmoen.
Ring Harald på tlf.: 416 99 745

Ikke gå glipp av innbydelser og gode tilbud!

Sjekk hjemmesiden www.fsforb.no ofte! Du finner oss under: «Finn FSF nær deg»!

Styre og komiteer

Vi gratulerer
Elsa Helene Melbye fyller 80 år den 21. april
Torunn Andersen fyller 70 år den 10. april
Trond Yngvar Nygård fyller 70 år den 12. april
John Aasheim fyller 70 år den 18. april
Data er hentet fra vårt eget medlemsregister.

Aktiviteter i
2. kvartal 2018
Dato

Hva skjer

Påmeld.

11. apr. Styremøte
25. apr. Medlemstreff
07. mai Styremøte
25. mai

Sommerfesten
Sommerferie 2018

26. sep.

Velkommen til høstens første
medlemstreff

Ja

Våren i sikte!
Så er det farvel til
påskepynt, skismurning
og vinterdekk! Våren er
forhåpentligvis rett
rundt hjørnet.
Våren skal atter en gang
gi naturen nytt liv og
utløse forventninger om
mange trivelige
utendørsaktiviteter.

Vi tar fatt på
vårsesongen i
foreningen med friskt
mot, og ser fram til nye
hyggelige medlemstreff.

Informasjon om fremtidsfullmakt
Under foredraget som FSFs leder Geir Anda holdt på siste
medlemsmøte, ble det poengtert hvilken betydning en
fremtidsfullmakt kunne ha for oss eldre.

Hva er en fremtidsfullmakt?
En fremtidsfullmakt er en skriftlig fullmakt som gir én eller flere personer
mulighet til å ivareta fullmaktsgivers interesser på angitte områder dersom
fullmaktsgiver, på grunn av sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket
helbred, ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser i forhold som er
omfattet av fremtidsfullmakten, jf. vergemålsloven § 78.
Hvilken betydning har det at man oppretter fremtidsfullmakt?
Opprettelse av fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til ordinært
vergemål, og kan delvis eller fullt ut erstatte vergeordningen og offentlig
innblanding. En fremtidsfullmakt gir større grad av selvbestemmelsesrett,
også etter at man ikke lenger er i stand til å ta stilling til spørsmål på egne
vegne.
Er det spørsmål om fremtidsfullmakt, ta kontakt og vi skal forsøke å svare.

Styret
Leder : Harald Olav Blakseth
Nestleder: Harald Jan Espelund
Kasserer : Mali Åse Vaagland
Sekretær : Idar Solhaug
Medlem : Kyrre Kristiansen
Medlem : Gro Carol Molberg
Medlem : Ivar Korsvold
Vara
: Tor Ulf Bygmester
Vara
: Jan Granhaug
Arrangementskomiteen
Leder : Kyrre Kristiansen
Medlem : Kari Kopperud Korsvold
Medlem : Marit Halvorsen
Medlem : Geir Sørensen
Medlem : Gerd Haugerud
Medlem : Else Sundbakken
Medlem : Unni Sjøvik
Medlem : Vigdis Lexberg Juliussen
Reisekomiteen
Leder : Ivar Korsvold
Medlem : Astrid Teigen
Rekrutteringskomiteen
Leder
: Gro Carol Molberg
Medlem : Arve Haugerud
Medlem : Tore Molsted
Revisjon
Leder
: Erling Moum
Medlem : Arne Erik Berg
Valgkomiteen.
Leder
: Hans Petter Kopperud
Medlem : Inger Marie Kristiansen
Medlem : Trond Haugseggen
-------***-------

Kontakttelefoner
& epost:
Leder: Harald Olav Blakseth
Tlf: 416 99 745
priv: harolav@online.no
oevreromerike@fsforb.no
Nestleder: Harald Jan Espelund
Tlf: 979 58 750
melbygrd@online.no

Æresmedlemmer

Margot Buland
Jørgen Nygård
Arve Normann Solberg
Tor Ulf Bygmester
Web: www.fsforb.no

FSF- Øvre Romerike har i dag 316 medlemmer.
Redaktør: Harald Olav Blakseth Tlf: 416 99 745 E-post: oevreromerike@fsforb.no
Web: www.fsforb.no Postadresse: Forsvarsvegen 75, 2058 Sessvollmoen

Ikke gå glipp Ut
av på
innbydelser
og !gode tilbud!
tur aldri sur

Sjekk hjemmesiden www.fsforb.no ofte!

Klikk på blå linje – «Finn FSF nær deg».

Suksess på «Samfundet»
Leder Harald og flere i styret hadde
sommerfugler i magen denne dagen.
Vårt medlemstreff 20. mars måtte
flyttes til Søndre Samfund, Råholt p.g.a.
innrykk på Sessvollmoen. Spørsmålet var:
hvordan blir oppslutningen på nytt sted?
Det ble tidlig klart at oppmøtet ble overraskende
høyt: over 70 medlemmer (ny rekord) møtte opp.
Styret kunne puste lettet ut, og
arrangementskomiteen fikk hendene fulle med
bevertning til alle. Leder ønsket velkommen, og
presenterte bl.a. det nye styret etter årsmøtet. Han
var glad for stort
frammøte, og antydet at dette kunne bli vårt nye møtested utover høsten.
Kveldens tema var folketrygden med alle dens kroker og kriker.
FSF leder Geir Anda, tok oss med en lettfattelig
og logiske måte gjennom oppbyggingen av
trygden vi alle får. Et mål for staten er å få til lik
pensjon og regler for private og offentlige ansatte,
og dermed enklere å skifte arbeidsgiver.
Ettersom vi etter hvert blir ca. 1 mill. pensjonister,
lønner det seg å stå i jobb så lenge som mulig.
Tidig pensjonsalder betyr mindre penger.
Tida etter pensjonsalderen kan også være krevende.
Anda anbefalte sterkt at vi alle burde opprette en
«Framtidsfullmakt». Vi oppnevner en betrodd person
til å ta seg av våre økonomiske- og andre forpliktelser,
før vi kommer i en situasjon hvor vi ikke klarer oss
sjøl. Det sparer både oss og de nærmeste for
unødvendige problemer. Slik framtidsfullmakt kan
hentes fra våre nettsider. Geir fikk naturlig nok
stor applaus for sitt engasjerte
foredrag.
Deretter: Kaffe, snitter og gode kaker, sosialt samvær, kjøp av
lodder, allsang og noen
foreningssaker.
Tilslutt «nøtteknekkeren»
med allsidige spørsmål
om ting vi ikke lenger husker ! Men moro var det!
Trekning med blomster, forundringspakker
og rødt/hvitt drikke til heldige loddkjøpere,
før Harald kunne runde av og takke for en
hyggelig kveld!
Sees på «Samfundet» til høsten !
Trond

Sommerfesten 2018.

Visste du at vårt forbund hjelper
enkeltmedlemmer i forbindelse med
pensjonssaker? Vårt forbund arbeider

Sett av datoren allerede nå !

Fredag 25 mai kl. 18:00.

kontinuerlig for å påvirke våre
myndigheter med tanke på tillempinger og
redusere uheldige virkninger av
Pensjonsreformen.

Invitasjonen vil følge med
Nyhetsbrev nr. 5 for mai.

VELKOMMEN

FORSVARETS SENIORFORBUND
avdeling Øvre Romerike

Styret i FSFØR

Harald Olav Blakseth
Leder
harolav@online.no
416 99 745

Harald Jan Espelund
Nestleder
melbygrd@online.no
979 58 750

Ivar Åge Korsvoll
Leder Tur/ reiser
ikorsvoll@yahoo.com
413 31 461

Idar Solhaug
Sekretær
idsolhaug@gmail.com
901 84 579

Gro Carol Molberg
Leder Rekrutering
gro.molberg@hotmail.com
957 84 070

Mali Åse Vaagland
Kasserer
mali.vaagland@gmail.co
m
913 52 155

Tor Ulf Bygmester
Varamedlem
u-bygme@online.no
412 21 075

Kyrre Kristiansen
Leder Arrangement
ari-kris@online.no
474 54 919

Jan Granhaug
Varamedlem
jagran@hotmail.com
990 96 398

Bårebukett når medlemmer dør!

Medlemstreff 29. mars 2017

Når medlemmer går bort, deltar vi med en bårebukett m/sløyfe som en siste hilsen fra vår avdeling.
Derfor er det svært viktig at vi blir varslet om dette og vi ber om din hjelp.
Ta kontakt med Harald Olav på tlf. 416 99 745 eller Harald Jan Espelund på tlf. 979 58 750

Skal vi alle medlemmer gjøre en innsats på å få flere medlemmer til
Forsvarts Seniorforbund, avd. Øvre Romerike
Ønsker du/dere medlemskap? Fylle ut blanketten under å sende den til FSF-Øvre Romerike,
Homlenvegen 36, 2072 DAL eller elektronisk på www.fsforb.no. Eller på telefon: 416 99 745.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

