
FORSVARETS 
SENIORFORBUND

er en partipolitisk uavhengig medlems- og
interesseorganisasjon for og av

seniorer fra forsvarssektoren.
Vi er en sentral samfunnsaktør

som påvirker myndighetene i eldrepolitikk
og pensjonsspørsmål. Vi er en lokal

møteplass for våre medlemmer.

Vi jobber for deg som medlem, og
forsvarer dine rettigheter!

En møteplass for fellesskap,
tilhørighet og trivsel.
Forsvarer av seniorenes
rettigheter og interesser.

FORSVARETS
SENIORFORBUND

KORTFAKTA:

VI HAR AVDELINGER 
OVER HELE LANDET

fra Vadsø i nord til Kristiansand i sør,
og sikkert en i din nærhet.

Forbundskontoret er i Oslo.

Forsvarets seniorforbund
Postboks 1550 Sentrum, 0015 Oslo

www.fsforb.no

STØRST I STATEN

TETT PÅ
FORSVARET

KAN PENSJONEN PENSJONSFAGLIG RESSURS
Vi er rådgiver for Forsvarssjefen i

pensjonsspørsmål, og gir personlig
veiledning til medlemmer.

Et mangeårig og gjensidig samarbeid med
Statens Pensjonskasse gjør at vi har ekstra god
kompetanse i pensjonsspørsmål - spesielt for

statsansatte.

Les mer på www.fsforb.no

Møt oss på facebook:
www.facebook.com/forsvaretsseniorforbund/

n FSF er landsdekkende med 39 lokale avdelinger.

n FSF er største seniororganisasjon i statlig sektor.

n FSF har ca. 6400 medlemmer.

n FSF er i praksis Forsvarets pensjonistforening.

n FSF er en aktiv forsvarer av seniorenes rettigheter.

n FSF er en ekspert på Forsvaret og statspensjon.

n FSF formidler gode råd fra Statens Pensjonskasse.

n FSF bistår enkeltmedlemmer med veiledning.

n FSF er en sosial møteplass for sine medlemmer
og har en rekke aktivitetstilbud i avdelingene.
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VI UTØVER INNFLYTELSE – IVARETAR DINE INTERESSER – FORSVARER DINE RETTIGHETER – OG TILBYR EN MØTEPLASS FOR KOLLEGER.

HVORFOR BLI MEDLEM? MELD DEG INN
OG BLI MED PÅ LAGET!

HVA GJØR VI ?

n Vi forsvarer dine pensjonsrettigheter
n Vi arbeider for å styrke pensjonistenes stilling

i samfunnet.
n Vi har drøftinger med regjeringen
n Vi deltar i politiske debatter og prosesser
n Vi arbeider for å styrke Forsvarets stilling

i samfunnet
n Vi samarbeider nært og godt med Statens

Pensjonskasse.
n Vi er en pensjonsfaglig ressurs
n Vi arrangerer sosiale samlinger og møter

i avdelingene

n Du blir del av den største seniororganisasjon
i staten – og bidrar til felles styrke.

n Du blir medlem av en lokal avdeling – og tar del
i fellesskapet og får et nettverk.

n Du nyter godt av vår påvirkning av
myndighetene og forsvaret av dine rettigheter.

n Du nyter godt av våre kontakter, og oppdatert
informasjon om pensjonsspørsmål.

n Du nyter godt av vår ekspertise, og kan få
individuell rådgivning i pensjonssaker.

n Du får vårt medlemsblad fire ganger i året 
– og fordeler fra flere leverandører.

Etternavn

Fornavn

Født Mobil:

E-post:

Adresse:

Post nr: Sted.

Signering:

Vi anbefaler at samboer/ektefelle også søker medlemskap.

Etternavn

Fornavn

Født: Mobil:

E-post:

Signering:

Vervet av:

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/ (bli medlem)

Les mer på www.fsforb.no

MEDLEMSKAP LØNNER SEG

Påvirker statsråder, stortings-
representanterog trygde-
oppgjøret.

Rådgiver for forsvarssjefen 
i pensjonsspørsmål.

Arrangerer sosiale samlinger
og møter i avdelingene.

Informerer på medlemsmøter
med spennende temaer.

Pådriver. Leder Geir Anda i
samtale med Arbeids- og
sosialministeren.

Veileder og tilbyr individuell
personlig veiledning i pensjons-
spørsmål.

Mental og fysisk aktivitet
øker livskvaliteten.

Felles reiser og turer både
nært og ernt.
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