
FORSVARETS 
SENIORFORBUND 

Leder Geir Anda i samtale med Arbeids- og 
Sosialminister Anniken Hauglie. 

Påvirker 

Et målbevisst og aktivt engasjement 
over lang tid har åpnet dørene til 

statsråder, stortingsrepresentanter og 
komiteer. 

Vi har drøftinger med statsråden 
angående statsbudsjettet og 

trygdeoppgjørene. 

Vi er representert i eldrerådene både i 
kommuner og fylker, og arbeider aktivt for 

å forsvare medlemmenes rettigheter. 

Størst i staten 

Tett på Forsvaret Forsvarets seniorforbund 
Postboks 1550, Sentrum 

0015 Oslo

E-post: post@fsforb.no 
Web: www.fsforb.no

Kan pensjon 

BLI MEDLEM 
I DAG 

Kanskje vinner 
du 3000 kr.* 

Forbundskontoret holder til på  
Akershus festning, i bygning 65 3.etg. 

Vi har 39 avdelinger spredd over 
hele landet fra Vadsø i nord til 
Kristiansand i sør. Kanskje er det en 
i din nærhet.

HVOR 

Forsvarer dine rettigheter og 
påvirker politiske rammer. 
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Første fremst arbeider vi for at alle 
medlemmer, nye og gamle, skal føle 
nytte av medlemskapet og møte et 

aktivt, sosialt og engasjerende 
fellesskap i trygghet om at deres 

rettigheter blir ivaretatt. 
Vi bistår enkeltmedlemmer med 

veiledning i pensjonsspørsmål  
og jobber aktivt for at: 

 Opparbeidede pensjonsrettigheter skal 
opprettholdes.

 Pensjonen skal være rettferdig, forutsigbar 
og følge de yrkesaktives lønnsutvikling

 Seniorer deltar mer i styrende organer, og 
derved reduserer det demokratiske 
underskuddet.

 Aldersdiskrimineringen fjernes.

 Eldre sikres en verdig alderdom, og 
selvestemmelse angående boligforhold.

 Forsvarets stilling i samfunnet styrkes. 

Samhold, felleskap og erfaring er en styrke. 

Les mer på 

www.fsforb.no
og møt oss på facebook: 

           www.facebook.com/forsvaretsseniorforbund/ 

BLI MEDLEM I DAG 
Alle som melder seg inn i perioden fra 1.april - 30.juni 2018 deltar 

i trekningen av et gavekort på Kr 3000 
HVA GJØR VI 

Etternavn........................................................................... 

Fornavn.............................................................................. 

Født......................Mobil:................................................... 

Epost:.................................................................................. 

Adresse:............................................................................. 

Post nr:................Sted...................................................... 

Signering............................................................................ 

Vi anbefaler at samboer/ektefelle også søker medlemskap. 

Etternavn........................................................................... 

Fornavn.............................................................................. 

Født.......................Mobil:.................................................. 

E-post:................................................................................

Signering............................................................................ 

Vervet  av:......................................................................... 

Ønsket avdeling:.............................................................. 

Som medlem er du tilsluttet forbundet sentralt, med 
lokal tilhørighet i en avdeling. 

Hva koster medlemskapet? 
200 kroner per år + lokal kontingent 

Du kan også melde deg inn via: www.fsforb.no 

Vi er en partipolitisk uavhengig 
medlems- og interesse-

organisasjon for og av seniorer 
fra forsvarssektoren. 

Vi er en sentral samfunnsaktør som 
påvirker myndighetene i eldrepolitikk 
og pensjonsspørsmål. 

Våre medlemmer er sivile og militære 
seniorer, så vel som deres 
livsledsagere og etterlatte. 

Vi er landsdekkende, og det største 
seniorforbundet i statlig sektor. 

Vi er i praksis Forsvarets pensjonist-
forening og rådgiver for Forsvarsjefen 
i pensjonsspørsmål. 

Vi er en pensjonsfaglig ressurs 
Et mangeårig og gjensidig samarbeid 
med Statens Pensjonskasse gjør at vi 

har ekstra god kompetanse i 
pensjonsspørsmål  

- spesielt for statsansatte.

HVEM ER VI

Gamle kolleger i fornyet versjon ønsker 
deg hjertelig velkommen. 
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