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Medlemsavis for Forsvarets   

Seniorforbund avdeling Bodø 

Årgang 8 2-2018 

Seniorposten utgis 4 ganger i året; mars-juni-september-desember og sendes alle medlemmer i avd Bodø.  

Har du registrert din e-post adresse hos oss, vil du få Seniorposten elektronisk. Det lages også papirutgave av 

avisa og denne sendes pr post til de som ikke har e-post adresse. Ekstra kopier fås av sekretæren. 

               

Leder  

Denne utgaven av Seniorposten vil i stor grad fokusere på medlemssituasjonen vår. 

Forsvarets seniorforbund fikk på slutten av 2014 drøftingsrett med regjeringen vedrørende 

pensjonistspørsmål. Drøftingsrett betyr mulighet til å påvirke resultatet i forkant. Dette krever at 

våre folk stiller godt forberedt. Vårt forbund har satset store ressurser på at våre sentrale 

tillitsvalgte skal være godt skikket til sin oppgave.  

 I tillegg til at våre folk må være i stand til å presentere sine krav på en god måte, må 

 de ha en stor og sterk organisasjon i ryggen. Vi er Statens største 

 pensjonistorganisasjon, men vi opplever dessverre en stadig reduksjon i 

 medlemsmassen. Dette er en trend som må snues. Som vår leder, Geir Anda sa det 

 siste lederkonferansen; Kjøttvekta må økes og det holder ikke å be medlemmene 

våre om å spise mer. Vi må ha flere medlemmer. 

Vi tror fremdeles på at det at våre medlemmer verver nye, er den beste måten å øke 

medlemstallet. Selv om Forsvaret har redusert antall ansatte kraftig de siste årene, mener vi at det 

fremdeles går mange potensielle medlemmer rundt og ikke er klar over oss. Vi vil derfor øke 

premieringen til de som verver nye medlemmer i resten av 2018. 

Med håp om en økning i medlemsmassen resten av året, vi jeg ønske dere alle en riktig god 

sommer! 

Virksomheten i Forsvarets seniorforbund  

Virksomheten i Forsvarets seniorforbund er todelt. På sentralt hold ivaretas den politiske rolle med 

drøftinger og innspill til myndighetene om statsbudsjettet og trygdeoppgjøret. I tillegg gis det råd og 

bistand til enkeltmedlemmer i trygdespørsmål. Disse fagområdene er kompliserte og krever stor 

faglig innsikt. Forbundet bruker store ressurser både på å holde seg oppdatert og å gi bistand. 

Forbundet har etablert nært samarbeid med Statens Pensjonskasse.  

Lokalt ivaretar de enkelte avdelingene behovet for sosial kontakt medlemmene imellom. De 

forskjellige avdelingene har forskjellig utgangspunkt for å drive sin lokale virksomhet. Vi er i den 

heldige situasjon at vi disponerer lokaler til både vår sosiale og foreningsmessige virksomhet. Den 

sosiale virksomheten består først og fremst i å arrangere rundt 40 kaffetreff og 4- 5 medlemsmøter 

i året i tillegg til det årlige julebordet. Vi gir ut 4 informasjonsaviser i året. Vi holder videre kontakt 

med medlemmene ved å bruke hjemmesiden aktivt og å sende ut e- poster med aktuell 

informasjon. Vi har etablert egen side på Facebook, men her er vi bare i startfasen. Vi arrangerer 

hver høst en fellestur til et reisemål i Sør-Europa og fellesturer i lokalområdet hver vår og høst.  

Alle disse aktivitetene krever selvsagt at mange stiller opp og tar sin del av dugnaden. Så langt har 

vi klart å få folk til alle oppgavene, men vi merker at det til tider kan være vanskelig å folk til å stille 

opp. 



Styre og komiteer 
(Komiteleder er fast medlem av 

styret) 

 

 

 

Styret 
Leder          Jarl Christensen 

Nestleder    Trond Flateby 

Sekretær    Magne Mæle 

Kasserer     Inger Johanne Jentoft 

 

Arrangementskomité 
Leder         Roald Larsen 

Medlem     Irene Krutnes 

Medlem     Sissel Larsen 

Medlem     Turid Sjøvold 

 

Turkomité 
Leder        Bjarne Flæsen 

Medlem    Wencke Lutnes 

Medlem    Unni Tømte 

 

Kaffetreffkomité 
Leder       Magne Drægni 

Medlem   Marit E Hadland 

Medlem   Jon Sommerbakk 

 

Revisjon 
Revisor         Sverre Skår 

Vararevisor   Reidar Nilssen 

 

Valgkomité 
Leder       Dagfinn Røsberg 

Medlem   Kirsten Berg 

Medlem   Kjell Lutnes 

 

Kontakter 
Kontor Befalsmessa Bodin Leir 

Onsdager 11-13 Tlf 75 53 73 79 

E-post bodoe@fsforb.no 

Internett; 

www.forsvaretsseniorfobund.no/ 

 

Leder Jarl Christensen 

Tlf 990 25 713 

E-post jarlcchr@gmail.com 

 

Sekretær Magne Mæle 

Tlf 948 92 655 

E-post m.maele@online.no 

 

Redaktør Per Hetty 

Tlf 952 88 190 

E-post perhetty@gmail.com 

75 år 
5 juli Per Hetty 

28 juli Odd Sigmund Simonsen 

15 aug Torbjørn Braset 

3 sep Haldis Kristine Skjørseter 

80 år 
2 juli  Steinar Magne Lassemo 

3 juli Birgith Skorgenes 

6 juli Signe Oddhild Holm 

15 aug Reidar Nilsen 

21 aug Arne Fredrik Nilsen 

28 aug Liv Lundquist 

6 sep Dagfinn Røsberg 

Gavekort er blitt/vil bli sendt! 

Nye medlemmer 
Lillian Hammer Harald Johansen 

Solveig Mørk  

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til  vårt Forbund  

og vår avdeling 

Hvem kan bli medlem i Forsvarets seniorforbund? 
Reglene for hvem som kan bli medlem hos oss har vært i 

konstant endring fra stiftelsen til i dag. I utgangspunktet var det 

bare tidligere ansatte som arbeidet i Forsvaret frem til 

pensjonsdagen som kunne bli medlem. Etter hvert ble det åpnet 

adgang til at de som sluttet i Forsvaret før pensjonsdagen og 

tidligere ansattes ektefeller og partnere kunne tas opp som 

medlemmer. Begrepet ansatte ble etter hvert utvidet til å gjelde 

HV- befal og veteraner med internasjonal tjeneste. Det er nå 

kommet inn en bestemmelse om at personer som på en positiv 

måte støtter opp om Forsvarets virksomhet kan tas opp som 

medlem.  

Det er forskjellige oppfatninger om disse bestemmelsene, men vi 

må forholde oss til at det slik de er. Lokalt er det styret som 

avgjør hvem som kan bli medlem. Vår oppfatning er at dersom 

man ikke kan vise til et tidligere ansettelsesforhold eller 

kvalifiserende tjeneste må man ved handlinger ha vist at det 

ligger mer i begrepet «på en positiv måte støtter opp rundt 

Forsvarets posisjon i samfunnet» enn at man har et positivt syn 

på Forsvaret. 

mailto:bodoe@fsforg.no
mailto:perhetty@gmail.com
http://clipartguide.com/_pages/0060-0608-0211-0811.html
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3937332&memlevel=A&a=a&q=flowers&k_mode=all&s=1&e=30&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=&k_exc=&pubid=&date=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3791282&memlevel=A&a=a&q=welcome&k_mode=all&s=391&e=420&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=14&k_exc=&pubid=&date=


Bårebukett når våre medlemmer dør! 
Når et av våre medlemmer dør, deltar vi i begravelsen med bårebukett  med sløyfe som en siste hilsen fra vår 

avdeling. Det er derfor svært viktig at vi blir varslet om dette og vi ber derfor om din hjelp. 

Ta kontakt med Inger Johanne på tlf  47032695 eller Jarl på tlf. 99025713 

Trenger du å få adgang til 

flystasjonen? 
Som de fleste har fått med seg er det blitt 

innskjerpet adgang på flystasjonen, og de 

tidligere pensjonistkortene er ugyldige. 

Vi prøver nå å få til en avtale der vi får adgang 

på dagtid. Vi blir stående på en adgangsliste i 

vakta og slipper inn og ut uten følge - mot å 

legge igjen legitimasjon. Adgangskort blir 

utlevert i vakta og leveres tilbake ved utkjøring, 

og legitimasjon mottas i retur. 

Dette gjelder bare tidligere ansatte på 

stasjonen. 

Som legitimasjon godtas førerkort, pass og 

forsvarets I-kort, for de som har det. Bankkort 

og annen legitimasjon godtas ikke i følge S-off. 

NB! Ved å legge igjen førerkortet tillates det 

lovlig kjøring inne på stasjonens lukkede 

område. 

For å bli satt på lista må følgende data oppgis: 

• Fornavn 

• Etternavn 

• Fødselsnummer (6 første) 

• Nasjonalitet 

• Tidligere tjenestested på flystasjonen. 
Behov for adgang meldes til sekretær  

Magne Mæle  
     Trond Flateby, nestleder 

Nytt databeskyttelsesdirektiv 
General Data Protection Regulation eller kort 

sagt EU’s databeskyttelsesdirektiv ble vedtatt 

av Stortinget 22. mai. De fleste av kravene 

dette direktivet stiller opp er allerede dekket i 

dagens lovgiving, men den enkelte vil ha 

sterkere rettigheter til egne data og kan kreve 

innsyn i hva som lagres av data. Det vil komme 

egne retningslinjer og vi vil komme tilbake til 

dette etter hvert.  

Kontingentinnkreving på nett 
Vår forening har som de fleste andre foreninger 

sett seg nødt til å sende ut kontingentkrav på e-

post. Dette har to hovedårsaker. Å sende ut 

kontingentkrav per post er arbeidskrevende og 

det koster relativt mye. Vi har som alle andre 

organisasjoner merket at det er behov for flere 

purringer nå enn da vi sendte kravene per post. 

Dette skyldes nok at mens man før fikk et 

skriftlig krav og kunne sette brevet i brettbandet 

som et varsel, må man nå gå rundt å  

huske på at man skal betale. Betaler  

man ikke med en gang er det lett å  

glemme det. 

Verving av nye medlemmer 
Vår hovedstrategi har i alle år vært å satse på 

kameratverving eller det at eksisterende 

medlemmer verver tidligere kollegaer og 

bekjente som kan bli medlemmer. Vi tror 

fremdeles at dette er den mest effektive måten. 

Vi har etablert en ordning hvor den som verver 

3 medlemmer får en liten premie i form av en 

flaske vin. I tillegg har forbundet en ordning hvor 

de som verver nye medlemmer premieres ut fra 

hvor mange medlemmer de verver. På siste 

ledersamling besluttet forbundet at antall 

vervede medlemmer fra mai og ut året skal telle 

dobbelt. På styremøtet 30. mai besluttet styret 

at vi også skal la antall vervede telle dobbelt ut 

året. I tillegg besluttet styret at vi skal gi en 

premie på 1000 kr til den som verver flest 

medlemmer i 2018. Vi skal i tillegg trekke 2 

premier på 500 kr blant dem som verver nye 

medlemmer fra juni og ut året. 

Lokal tur 14 juni går årets første lokaltur, 

og denne gang drar vi med hurtigbåt fra Bodø til  

Sørarnøy, hvor vi blir kjørt videre til Arnøy 

Brygge. 

Her blir det lunsj før vi drar til Nordarnøy med  

guided omvisning på det tyske kanonbatteriet. 

For de som ønsker noe annet blir det besøk til 

en lokal kunstner. I stedet. Etter dette blir det 

gratis kaffe og kjeks  før en charterbåt bringer 

oss tilbake til Bodø.  

Grunnet charterbåtens kapasitet er det  

satt en grense på 48 deltagere, og hele  

turen ble fulltegnet på  kort tid.  

(Bjarne Flæsen, leder turkomiteen) 



Ikke gå glipp av innbydelser, informasjon eller gode tilbud! 
Gi oss din e-post adresse så blir du blant de første som blir opplyst! 

Aktivitetsliste 2. halvår 2018 
August  Oktober 

22 Kaffetreff  03 Kaffetreff 

29 Styremøte/Kaffetreff 10 Kaffetreff 

  17 Styremøte/kaffetreff 

September  24 Kaffetreff  

05 Kaffetreff  31 Kaffetreff 

12 Kaffetreff 

12-19 Tur til Gardasjøen November  

19 Kaffetreff  07 Kaffetreff  

26 Kaffetreff  14 Kaffetreff 

27 Medlemsmøte 15 Medlemsmøte 

  21 Kaffetreff 

I tidsrommet 1-12 sep 28 Kaffetreff 

vil det bli en omvisning    

på nye brannstasjonen. Desember 

  01 Julebord 

En lokal tur er planlagt 05 Styremøte/kaffetreff 

En gang i oktober 12 kaffetreff/avslutning  

   for året 

 

 

   

22 aug     Rigmor og Magne Dægni  

29 aug     Åse E. Hansen / Gunvald Hansen  

5 sep       Magne Holm / Bjørn Dalskjær  

12 sep     Solveig Voie /Dagfinn Røsberg 

19 sep     Mona og Ole Hojem 

26 sep     Inger og Kjell Kristiansen 

3 okt        Randi Kristiansen / Anne Marie

        Christensen 

10 okt     Åse og Alf Tobiassen/ Jan Melå 

17 okt     Liv Unni og Per Hetty 

24 okt    John Skogøy / Kjell Elvemo 

31 okt    Sverre Olaussen / Dagfinn Paulsen 

7 nov     Johannes Jentoft / Johan Kokaas 

14 nov   Sissel Larsen / Irene L. Krutnes 

21 nov   Torbjørg og Stein Svendheim 

5 des     Greta og Reidar Nilssen / Kirsten Berg 

12 des   Unni og Erik Tømte  

 

Kaffeliste aug - des 2018 

Pensjonister og uføre kan få utbetalingsmelding i posten 
Fra juli 2018 vil NAV innføre en løsning for å sende utbetalingsmeldinger i posten for pensjonister 

og uføre som måtte ønske det. 

Hvordan få utbetalingsmeldingen i posten? 

De som ønsker å få utbetalingsmeldingen i posten må reservere seg på  

www.idporten.no eller ved å ringe 800 30 300 (+47 24 05 56 03 fra utlandet). 

Det er enkelt og trygt å reservere seg mot digital kommunikasjon med det 

 offentlige, eller be andre – som familiemedlemmer eller venner – om hjelp  

til å bli reservert, uten krav om elektronisk innlogging. 

Vær oppmerksom på at reservasjonen gjelder for all digital kommunikasjon med det offentlige. Om 

du reserverer deg vil alle viktige brev kun komme i posten. Det kan for eksempel være 

skatteoppgjøret eller vedtak om ytelser fra NAV. Du vil ikke få skattemeldingen på nett.  

Når gjelder det fra? 

Du kan reservere deg når som helst, men du kan tidligst få utbetalingsmeldingen i posten fra og 

med utbetalingen av pensjon og uføre i juli 2018. Etter dette vil man få utbetalingsmeldingen på 

papir fra den påfølgende måneden etter man har reservert seg. 

Digital kommunikasjon med det offentlige 

Stortinget har vedtatt at stat og kommune skal kommunisere digitalt med innbyggerne. Som 

innbygger kan du gi beskjed om at du heller ønsker å motta vedtak og andre brev med innhold  

 som er viktig, i posten. Det gjør du ved å reservere deg mot digital kommunikasjon i 

 det nasjonale Kontakt og reservasjonsregisteret hos Difi. Dette gjør 

 du  på www.idporten.no eller ved å ringe 800 30 300. 

http://idporten.no/nb/reserver-deg-mot-kommunikasjon-pa-nett
http://www.idporten.no/

