
 

 

Vedtekter for Forsvarets 

seniorforbund 

Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar 1983. 

Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni  2011 og sist 

endret på Landsmøtet den 9. mai 2017. 

KAPITTEL 1: GRUNNLEGGENDE BESTEMMELSER 

§ 1-1 Formål 

Forsvarets seniorforbund (FSF) er en landsomfattende og partipolitisk uavhengig 

interesseorganisasjon, for og av pensjonister, som har til formål å: 

a. Ivareta og fremme eldrepolitiske interesser, herunder 

pensjonistenes økonomiske, helsemessige og kulturelle interesser, og styrke 

pensjonistenes stilling i samfunnet. 

b. Ivareta og fremme medlemmenes sosiale og velferdsmessige interesser. 

c. Styrke Forsvarets stilling i samfunnet. 

§ 1-2 Oppgaver 

FSFs formål søkes oppnådd gjennom samarbeid med forbundets avdelinger, 

sentrale militære og politiske myndigheter, forsvarstilsattes 

tjenestemannsorganisasjoner, landsomfattende organisasjoner, offentlige 

myndigheter og næringslivet. 

For Forsvaret er dette regulert i Bestemmelser om samarbeid og støtte til 

Forsvarets seniorforbund og tilknyttede avdelinger. 

§ 1-3 Organisasjon og virkeområde 

FSFs besluttende organer er: 

a. Landsmøtet 

b. Landsstyret 

c. Avdelingene 

FSFs øvrige organer er: 
d. Lederkonferansen(-e) 

e. Regionmøtet 

§ 1-4 Medlemskap 

Forsvarets seniorforbund (FSF) tar opp medlemmer som på bakgrunn av tjeneste 

i Forsvaret har opparbeidet rett til tjenestepensjon fra Statens pensjonskasse 

(SPK). Likeledes tas opp som medlemmer deres ektefeller eller samboere samt 

etterlatte ektefeller eller samboere. Med Forsvaret menes i denne sammenheng 



også Forsvarsdepartementet og alle underliggende etater. I tillegg til medlemmer 

som oppfyller ovennevnte krav, kan det tas opp som medlemmer i forbundet 

personer som har eller har hatt en spesiell tilknytning til Forsvaret. Dette kan 

eksempelvis være personell med tidligere tjeneste i Forsvaret, HV-befal, veteraner 

fra internasjonale operasjoner eller personer som på en positiv måte støtter opp 

rundt Forsvarets posisjon i samfunnet. Likeledes deres ektefeller og samboere. 

Medlemskap er i forbundet, men skal primært skje ved tilknytning til den avdeling 

vedkommende geografisk hører til. Lokal tilknytning vurderes og avgjøres av 

avdelingene. 

Medlemmene administreres av avdelingene, som periodisk rapporterer antall 

tilknyttede medlemmer til forbundskontoret etter retningslinjer fastlagt av 

landsstyret. 

For personer uten lokal tilknytning, kan det innvilges medlemskap som 

knyttes direkte opp til forbundet. Landsstyret vurderer da om medlemskap 

kan innvilges. 

Medlemmer med direkte tilknytning administreres av forbundskontoret og gis ikke 

lokal oppfølging på linje med ordinær tilknytning til en avdeling. 

Ønsker et medlem å bli overflyttet til en annen avdeling, eller å melde seg ut må 

det enkelte medlem selv gi melding til den avdelingen det tilhører. 
 

§ 1-4 a Opphør av medlemskap. 
Medlemskapet løper til det blir skriftlig sagt opp. Dersom et medlem sier opp eller 

dør før kontingenten er betalt, skal det slettes fra medlemsregisteret med virkning 

fra utmeldings/dødsmåneden. Dersom utmelding/dødsfall skjer etter at 

kontingenten er betalt, vil medlemskapet bli slettet. Utmeldingen/dødsfallet vil bli 

registrert i medlemsregisteret fra utmeldings/dødsmåneden, all korrespondanse 

stoppes når utmeldingen/dødsfallet er registrert.  

 

KAPITTEL 2: GENERELLE BESTEMMELSER 

§ 2-1 Hedersbevisninger  

Forsvarets seniorforbund har følgende hedersbevisninger: 

a. Æresmedlem som tildeles Forsvarets seniorforbunds hederstegn i gull 
b. Forsvarets seniorforbunds hederstegn i sølv 
c. Forsvarets seniorforbunds plakett.  

Landsstyret fastsetter retningslinjer for de respektive gradene.  
Forslag til kandidater kan fremmes av forbundets medlemmer, avdelinger eller av 
landsstyret. 
Det skal følge en skriftlig begrunnelse med forslagene. Vedtak om tildeling gjøres 
av landsstyret og krever enstemmighet. Hedersbevisningen “æresmedlem som 
tildeles Forsvarets seniorforbunds hederstegn i gull”, tildeles på første landsmøte 
etter vedtaket. Øvrige hedersbevisninger tildeles ved en passende anledning. 

Alle innehavere av tidligere “Forsvarets seniorforbunds hederstegn” overføres til 
graden “ æresmedlem som tildeles Forsvarets seniorforbunds hederstegn i gull”. 
Retningslinjer for tildeling av hedersbevisningene fastsettes av landsstyret. 



§ 2-2 Kontingent 

Medlemmene betaler en årlig kontingent til forbundet (forbundskontingenten), 

som fastsettes av landsmøtet. I tillegg betales en årlig kontingent til 

avdelingen, som fastsettes av årsmøtet. Samlet kontingent innbetales til, og 

administreres av, avdelingene, unntatt medlemmer med direkte tilknytning 

(jf.§ 1-4 avsnitt 5). 

Kontingenten for direktemedlemmer innbetales til forbundets konto. 

Avdelingene svarer for innkrevd kontingent pr 31. desember foregående år. 

Denne skal innbetales til forbundets konto innen 1. juni. 

Ved innmelding etter 1. oktober betales redusert kontingent.  

§ 2-3 Dokumentstruktur 

Ledelse av forbundet skal ha grunnlag i: 

a. Rullerende strategidokument for tre landsmøteperioder 

b. Handlingsplan med rammebudsjett for landsmøteperioden 

c. Årlig virksomhetsplan med budsjett 

d. Landsmøteperioden defineres fra 1. januar landsmøteåret til 31. desember det 
påfølgende år. 

§ 2-4 Regnskap 

FSFs regnskapsår regnes fra 1. januar til 31. desember og skal årlig revideres av 

valgte revisorer. Revisjonsberetning skal følge en gitt standard. 

§ 2-5 Sikringsfond 

FSFs sikringsfond har som formål å sikre økonomisk handlefrihet. Fondets 

størrelse og retningslinjer for bruk, fastsettes av landsmøtet. 

 

§ 2-6 Valgbarhet 

Alle medlemmer er valgbare til tillitsverv i Forsvarets seniorforbund og dets 

avdelinger. Personell som innehar tillitsverv i andre ikke samarbeidende 

pensjonistforbund/-foreninger er ikke valgbare til tillitsverv innen Forsvarets 

seniorforbund. 

§ 2-7 Tolkning av vedtektene 

Tolkning av forbundets vedtekter foretas av landsstyret og forelegges første 

ordinære landsmøte. 

§ 2-8 Endring av vedtektene 

Endring av vedtektene kan bare foretas på ordinært landsmøte etter å ha vært 

oppført på sakslisten. Det kreves 2/3 flertall. 

§ 2-9 Utelukkelse 

Landsstyret kan med 2/3 flertall vedta å utelukke avdelinger og medlemmer fra 

forbundet når disse opptrer i strid med forbundets vedtekter. Vedtaket kan, med 

oppsettende virkning, påklages til landsmøtet. 



§ 2-10 Oppløsning 

Forslag om oppløsning av forbundet behandles på første landsmøte etter at 

forslaget er fremsatt. Forslaget krever 2/3 flertall. I tillegg må vedtaket behandles 

og vedtas med 2/3 flertall på et etterfølgende landsmøte for å være gyldig. 

Dersom landsmøtet vedtar oppløsning, skal landsmøtet fatte vedtak om 

disponering av forbundets midler. Oppløsning av forbundets avdelinger skal 

godkjennes av landsstyret. 

KAPITTEL 3: LANDSMØTET 

§ 3-1 Myndighet 

Landsmøtet er FSFs høyeste myndighet og holdes hvert annet år, normalt innen 

utgangen av juni måned. 

 

§ 3-2 Representasjon 

På landsmøtet møter: 

a.  Med stemme-, tale- og forslagsrett: 

   -  Landsstyret 

   -  Avdelingenes valgte delegater. 

b. Uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett:      

   - Landsstyremedlemmer når det gjelder godkjennelse av beretning og 

regnskaper. 

c.  Med talerett: 

    - Vararepresentanter til landsstyret 

    - Æresmedlemmer og medlemmer som innehar forbundets hederstegn 

d.  Med tale og forslagsrett i saker som ligger innenfor komiteen eller 

utvalgets arbeidsområde: 

 -  Medlemmer av utvalg etter landsstyrets bestemmelser 

      - Revisorer 

      -  Valgkomiteens medlemmer 

e.  Avdelingenes representasjon fordeles slik:          

Inntil 200 tilknyttede medlemmer: 1 representant 

201-400 tilknyttede medlemmer: 2 representanter 

401-600 tilknyttede medlemmer:  3 representanter 

601 - 800 tilknyttede medlemmer: 4 representanter 

801 tilknyttede medlemmer eller mer: 5 representanter 

 

Representasjonen er basert på antall betalende medlemmer tilknyttet avdelingene 

pr 31. desember det foregående år. 

§ 3-3 Innkalling 

a. Varsel om landsmøte sendes senest tolv uker før møtedato 

b. Frist for innmelding av saker som ønskes behandlet på landsmøtet, må 

være innsendt innen ti uker før landsmøtet 

c. Innkalling og valgkomiteens forslag, sendes ut senest fire uker før 

landsmøtets start. 



§ 3-4 Beslutningsmyndighet 

Lovlig innkalt landsmøte er beslutningsdyktig når representanter fra ¾ av 

avdelingene møter. Landsmøtet kan bare behandle saker som er oppført på 

sakslisten. 

 

§ 3-5 Stemmegivning 

Med mindre annet er bestemt i vedtektene, skal et vedtak for å være gyldig, være 

truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer 

enn en stemme. Blanke stemmer skal anses som avgitt. 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. 

§ 3-6 Landsmøtets oppgaver 

Landsmøtet skal behandle: 

a. Konstituering 

b. Beretning 

c. Regnskap 

d. Innkomne forslag 

e. Fastsette kontingent til forbundet, både for medlemmer direkte 

tilknyttet forbundet og for medlemmer tilknyttet avdelingene 

f. Vedta strategiplan 

g. Vedta handlingsplan med rammebudsjett 



 

h.  Foreta følgende valg til landsstyret etter forslag fra valgkomiteen: 

• Leder  

• Nestleder  

• Forbundssekretær  

• Organisasjonssekretær  

• Kasserer   

Leder, nestleder, forbundssekretær, organisasjonssekretær og kasserer 

velges ved særskilte valg. 

• Velge representanter med vararepresentanter fra hver region.    

 

  i.  Foreta følgende øvrige valg:  

• Valgkomité med leder og to medlemmer samt to varamedlemmer  

• Revisor og vararevisor. 

KAPITTEL 4: EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE 

§ 4-1 Ekstraordinært landsmøte 

Ekstraordinært landsmøte innkalles av landsstyret med minst 4 ukers varsel etter: 

a. Vedtak av landsmøtet eller 

b. Enstemmig vedtak av landsstyret eller 

c. Krav fra minst 1/4 av avdelingene 

Ekstraordinært landsmøte gjennomføres som ordinært landsmøte, men skal bare 

behandle de saker som er angitt i vedtaket, eller i kravet om innkalling av det 

ekstraordinære landsmøtet. 

KAPITTEL 5: LANDSSTYRET § 

5-1 Myndighet 

Landsstyret er forbundets høyeste myndighet mellom to landsmøter 

§ 5-2 Sammensetning 

Landsstyret består av leder, nestleder, forbundssekretær, 

organisasjonssekretær, kasserer og styremedlemmer fra 8 regioner. 

§ 5-3 Beslutningsdyktighet 

Landsstyret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst halvparten av 

medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederen, eventuelt nestlederens 

stemmegivning avgjørende 

§ 5-4 Innkalling 

Lederen innkaller til styremøte minst 4 ganger om året. Landsstyremøter skal 

også holdes når et flertall av landsstyrets medlemmer krever det. Innkalling 

vedlagt agenda og relevante dokumenter skal sendes medlemmer og 

varamedlemmer senest 2 uker før møtet. Gjenpart av innkalling med saksliste 

sendes i tillegg til alle avdelingene. 



§ 5-5 Referat 

Referat fra landsstyrets møter sendes alle avdelingene, landsstyrets 

medlemmer og varamedlemmer. 

§ 5-6 Oppgaver 

Landsstyrets oppgaver er å: 

a. Lede forbundet og forvalte forbundets midler etter vedtektene og vedtak 

fattet av landsmøtet 

b. Oppnevne underutvalg, f. eks arbeidsutvalg 

c. Gi nødvendige fullmakter til leder for den daglige driften av forbundet 

d. Følge opp driften av forbundet 

e. Godkjenne opprettelse og nedleggelse av avdelinger 

f. Vedta årlig virksomhetsplan med budsjett 

g. Foreslå medlemmer til valgkomité 

h. Utarbeide beretning og legge fram revidert regnskap samt tilrettelegge 

alle saker for landsmøtet  

i.   Tildele forbundets hedersbevisninger 

j.   Etter behov å foreta suppleringsvalg. 

KAPITTEL 6: AVDELINGENE 

§ 6-1 Avdelinger 

Der forholdene ligger til rette for det, kan det opprettes lokale avdelinger under 

FSF. Forbundets basisvedtekter skal legges til grunn for avdelingenes vedtekter. 

Avdelingenes navn benevnes som Forsvarets seniorforbund, avdeling NN 

(FSFNNN) 

§ 6-2 Oppgaver 

Avdelingene skal innen 15. april sende til forbundet: 

a. Protokoll fra årsmøtet  

b.  Årsberetning 

c.  Revidert regnskap med revisjonsberetning iht. gitt standard og medlemsliste pr 

31. desember foregående år, underskrevet/godkjent av styret 

d.  Vedtekter og vedtektsendring snarest etter at endringen har skjedd 

 

KAPITTEL 7: LEDERKONFERANSEN(-E) 

§ 7-1 Myndighet 

Lederkonferansen(-e) er ikke et besluttende organ. 

§ 7-2 Hensikt 

Lederkonferansen(-e) skal være et forum for informasjon, inspirasjon og 

ideutveksling, samt et rådgivende organ for landsstyret. 



§ 7-3 Sammensetning 

Hvert år mellom landsmøtene holdes lederkonferansen(-e) for landsstyrets 

medlemmer og varamedlemmer, avdelingsledere, valgkomiteens medlemmer og 

gjester etter behov. 

 

§ 7-4 Innkalling 

Lederkonferansen(-e) innkalles med minst åtte ukers varsel. Tema som ønskes 

belyst fremmes senest seks uker før konferansen. Program utarbeides av 

landsstyret og sendes ut senest fire uker før konferansen. 

KAPITTEL 8: REGIONMØTET 

§ 8-1 Sammensetning 

Regionmøtet er et forbundsorgan for avdelingene innen et bestemt geografisk 

område, og består av avdelingslederne, regionens landsstyremedlem og 

varamedlem. 

Regionenes utstrekning fastsettes av Landsstyret. 

§ 8-2 Oppgaver 

Regionmøtet: 

a. Skal innstille til valgkomiteen ett landsstyremedlem og varamedlem. 

b. Koordinerer kandidater til fylkeskommunale (eventuelt til bydeler i større byer) 

eldreråd når det er flere avdelinger innen samme fylke. 

c. Behandler saker av felles interesse i regionen uten å fatte formelle vedtak. 

d. Fremmer samarbeid i regionen om aktiviteter og reiser 

e. Avholder årlige regionmøter. 

§ 8-3 Innkalling 

Regionens landsstyremedlem både innkaller til og leder regionmøtet. 
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