
Stiftet 

Forsvarets Pensjonistforening Bodø ble 

etablert 12. oktober 1982.  Ved starten var det 

bare 13 medlemmer.  Medlemstallet pr 30. 

mai 2018 var 404. Forbundet skiftet navn 

sommeren 2011 til Forsvarets Seniorforbund, 

og vi ble en lokal avdeling av forbundet. 

 

Formål 

Forsvarets Seniorforbund, avd Bodø  

er en partipolitisk uavhengig interesse- 

organisasjon, for og av pensjonister, som er 

tilsluttet Forsvarets Seniorforbund (FSF) og 

har som formål å: 

- Ivareta og fremme eldrepolitiske 

interesser, herunder pensjonistenes 

økonomiske, helsemessige og   

kulturelle interesser, og styrke 

pensjonistenes stilling i samfunnet. 

- Ivareta og fremme medlemmenes 

sosiale og velferdsmessige  

interesser 

- Styrke Forsvarets stilling i samfunnet  

  

Medlemmer 

FSF, avd Bodø tar opp som medlem(er) 

personer bosatt i Saltenområdet, som på 

bakgrunn av tjeneste i Forsvaret har 

opparbeidet pensjonsrettigheter i Statens 

Pensjonskasse (SPK), deres ektefelle eller 

samboer, samt etterlatte etter Forsvarets 

personell.  

 

Med Forsvaret menes i denne sammen-heng 

også Forsvarsdepartementet og alle 

underliggende etater. 

Dessuten kan det tas opp som medlem 

personer som har hatt spesiell tilknytning til 

Forsvaret, f eks personell med 

tidligere tjeneste i Forsvaret, vpl befal, HV-

befal, veteraner fra internasjonale operasjoner 

eller personer som på en positiv måte støtter 

opp rundt Forsvarets posisjon i samfunnet, 

samt deres ektefeller eller samboere. 

Medlemskapet skal primært skje ved til- 

knytning til den lokalavdeling vedkom- 

mende geografisk hører til. Forbundet 

har 39 lokalavdelinger i hele landet.  

 

Medlemskontingent i FSF, Bodø er  

ft kr. 250,-/år, hvorav kr. 200,- går til 

forbundet sentralt og kr 50,- lokalt. 

 

Kontorer/Lokaler 

Avdelingens kontorer/møtelokaler er i 

Befalsmessa, Bodin leir.  Åpent hver onsdag 

kl 1100 - 1300 (ikke sommer og 

høytidsdager). 

 

Sosiale møter 

Hver onsdag kl 1100 – 1300 er det kaffe-/ 

vaffeltreff i våre lokaler i befalsmessa. Der 

gis det også aktuell info, enkelte sosiale 

innslag mv. 60 – 90 medlemmer møter 

normalt hver gang. 

 

 

Medlemsmøter 

Holdes 3-4 ganger i året (vanligvis på 

torsdager fra kl 1800) med eksterne 

foredragsholdere. Informasjon om møtene gis 

på kaffetreffene, på våre hjemmesider og som 

e-post. 

  

Turer  

Avdelingen har egen turkomité, som i egen 

regi og/eller i samarbeid med andre, 

arrangerer turer både i inn- og utland, 

herunder også turer i nærområdet. 

 

Informasjon 

Informasjon om Forbundets arbeid gis via 

medlemsbladet ”MEDLEMSKONTAKT” 

(Utgis 4 ganger i året som vedlegg til 

Forsvarets Forum), der det bl a gis orientering 

om forbundets arbeid for å fremme medlem- 

menes interesser overfor militære og  

sivile myndigheter. 

Vår lokalavdeling gir også ut medlems- avisen 

”Seniorposten” 4 ganger i året med 

informasjon om aktuelle saker og aktiviteter. 

Informasjon gis også på kaffetreffene, via våre 

hjemmesider, via epost til de som har meldt 

inn egen epostadr og pr brevpost til de som 

ikke har epostadr. 

. 

Foreningen henstiller til alle å oppgi sin 

epostadresse og å holde denne àjour for rask 

info fra avd, samt at dette gir innsparing på 

portoutgiftene.    



Styret pr. 15. 02. 2018 
  
 

Leder:  Jarl Christensen 

  Tlf 990 25 713 

e-post:  jarlcchr@gmail.com  

 

Nestleder: Trond Flateby 

  Tlf 900 19 495 

e-post:  trondfla@online.no 

 

Sekretær:     Magne Mæle 

  Tlf 948 92 655 

e-post:   m.maele@online.no 

 

Kasserer:     Inger Johanne Jentoft 

                    Tlf 75518244/47032695 

e-post:  ijjentof@online.no 

   

Styremedlem: Magne Drægni 

                 (leder kaffetreffkomité) 

  Tlf 975 22 664 

e-post:  ma-draeg@online.no   

 

Styremedlem: Bjarne Flæsen 

              (leder turkomité) 

           Tlf  75526438/99595209 

e-post:  opp-flae@online.no 

 

Styremedlem: Roald Larsen   

  (leder arr.komitè) 

  Tlf 911 11 760 

e-post:  roallar2@online.no  

 

Redaktør Per Hetty 

Seniorposten Tlf  952 88 190  

e-post:  perhetty@gmail.com 

Aktivitetsliste 2. halvår 2018 

 
August  

22. Kaffetreff – oppstart etter sommeren 

29. Kaffetreff /styremøte 

September  

 Omvisning på brannstasjonen 
5. Kaffetreff  

12. Kaffetreff 

12.-19. Tur til Gardasjøen 
19. Kaffetreff 

26. Kaffetreff 

27. Medlemsmøte 

Oktober  

 Lokal utflukt 
3. Kaffetreff  

10. Kaffetreff 

17. Kaffetreff/styremøte 

24. Kaffetreff 

31. Kaffetreff 

November  

7. Kaffetreff  

14. Kaffetreff 

15. Medlemsmøte 
21. Kaffetreff 

28. Kaffetreff  

Desember  

1. Julebord 

5. Kaffetreff/styremøte 

12. Kaffetreff - juleavslutning 

 

Lokale utflukter kunngjøres senere. 

Julebordet kan bli flyttet 1 uke fram eller tilbake. 

 

Følg med på kalenderen på våre hjemmesider. 

 

 

 

 

INFORMASJON 

FORSVARETS 

SENIORFORBUND 

AVD BODØ 

2. halvår 2018 

  
 

Besøksadresse: Befalsmessa Bodin leir 

Postadresse: Postboks 508, 8001 Bodø 

Telefon: 75 53 73 79 (onsdager 11.30-12.30) 

Bank:      1503.46.84534 

e-post:  bodoe@fsforb.no 

Hjemmeside: 

www.forsvaretsseniorforbund.no 

mailto:trondfla@online.no
mailto:ma-draeg@online.no

