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Godt nytt år!   

Vi håper dere har hatt en god julehøytid sammen med 
deres nærmeste, selv om det kanskje ikke ble like 
mange sammen som dere er vant til fra tidligere. 
Smittesituasjonen er fremdeles styrende for oss alle, 
uansett hvor vi bor. Mange av dere er heldige og bor på 
steder med liten smitte, men det viser seg at plutselig 
kan det komme et utbrudd, så ta godt vare på dere selv! 
Vi på forbundskontoret har selvfølgelig fremdeles 
hjemmekontor, og er innom kontoret bare en sjelden 
gang. 

Mange av dere spør om både kontingent og årsmøter! 
2020 var et år nesten uten aktivitet i FSF, selv om vi fikk 
gjennomført lederkonferansen, og mange avdelinger har 
gjennomført møter og aktiviteter innen reglene for 
smittevern. 

Årsmøter og årsmøtepapirer  

I disse koronavirustider er det viktig at vi følger statens 
regler for arrangementer og samlinger. Vi vet at dette vil 
føre til at flere av FSFs avdelinger ikke får avholdt 
årsmøtene sine innen utgangen av mars i 2021, slik 
vedtektene krever. Dette kan bety at styreverv blir 
forlenget for de som er på valg, og dette må ivaretas i 
tilgangsstyringen i StyreWeb. Vi ber dere derfor gå inn i 
StyreWeb og endre datoene på de av styrenes 
medlemmer hvor valgperioden går ut før dere rekker å 
holde årsmøte. 

Når det gjelder innsending av årsrapportene holder vi 
oss til de retningslinjene som står i vedtektene, men 
aksepterer at årsmøteprotokoller med underskrifter ikke 
kan sendes inn før etter avholdt årsmøte. Det vil si at 
dere i løpet av mars 2021 må sende inn: 

1. Årsberetning 
2. Regnskap med revisors beretning.  

Årsmøteprotokollene avventer dere med å sende inn til 

etter dere har fått holdt årsmøte. 

 

 

Nr. 1 – januar 2021 

 

 

Koronatilpasset samling i avdeling 

Indre Troms for snart et år siden …… 

 

 

FSF ønsker dere alt det beste 

for 2021, og håper 

vaksineringen vil ta kontroll på 

smittesituasjonen slik at vi kan 

få normal aktivitet i avdelingene 

igjen. 
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Side 2 

Medlemslister for 2020 med kvittering for betalt medlemsavgift, 
skal være Heidi i hende senest 31. januar 21. 
 
Dere må selv oppdatere opplysningene deres i 
Brønnøysundregistrene etter årsmøtet, og sende kopi av 
årsmøtepapirene dit. Alt dette gjøres normalt via Altinn. 
Dersom dere trenger hjelp til dette, kan dere ringe 
Brønnøysundregistrene på telefon 75007500 og få hjelp. 

Kontingentendringer foreslås på landsmøtet 2021 

Forbundsstyret vil legge frem forslag til endringer av 
kontingenten på vårt landsmøte i mai 2021. Forbundskontoret 
vil derfor at avdelingene avventer innkrevingen av kontingenten 
for 2021 til etter landsmøtet.  

Forslaget til vedtektsendringene for kontingent, godkjent av 
forbundsstyret og presentert for lederkonferansen 2020, er som 
følger: 

• Kontingenten skal betales til forbundet det året den 
innkreves fra medlemmene. 

• Dette betyr at kontingenten til forbundet, som ble tatt inn 
i 2020, ikke skal betales til forbundskontoret innen 1. 
mai 2021, men forblir i avdelingen og benyttes til 
medlemspleie.  

• Kontingenten til forbundet for 2021, og som innbetales i 
2021, betales til forbundet innen 31. desember 2021. 
Beløpets størrelse for hovedmedlem og 
husstandsmedlem blir i henhold til vedtak besluttet på 
LM 2021.  

I fremtiden skal kontingenten til forbundet betales inn til 

forbundet det året den kreves inn og innen 31. desember. 

Medlemskontakt i 2021 

Utgivelsesdatoer for Medlemskontakt (Mk) er endret. Vi følger 
Forsvarets Forum. MK/1 kommer i postkassene uke 8 (18. 
feb.). Mk/2 uke 18 (6. mai). Mk/3 uke 36 (9. sep.). Mk/4 uke 48 
(2. des.). 

Det er ønskelig med stoff til Medlemskontakt fra avdelingene. 
Deadline for levering av stoff er 3 uker før bladet er i 
postkassene.  
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Ny arvelov – Lov om arv og dødsboskifte 

Den nye arveloven trådte i kraft 1. januar i år. Vi har frem til 

nå forholdt oss til to lover når et arveoppgjør skal 

gjennomføres. I arveloven fra 1972 sto reglene om hvor mye 

hver arving skal arve, hvordan et testamente skal opprettes, 

vilkår og regler for uskifte osv. I skifteloven fra 1930 sto 

reglene om hvordan arve- og skifteoppgjøret skal 

gjennomføres. I den nye arveloven er disse to regelsettene 

samlet i en felles lov. Den nye arvelovens formelle navn er 

«Lov om arv og dødsboskifte». I en overgangsperiode vil 

noen av reglene fra den gamle loven gjelde parallelt med 

den nye loven. Den nye arveloven viderefører i det 

vesentlige tidligere ordninger med noen mindre justeringer. 

Samboere uten felles barn har ikke fått rett til arv eller 

uskifte. Videre har samboere med felles barn beholdt de 

samme rettighetene til arv og uskifte som i den gamle loven. 

Ektefellers arverett er ikke økt. Uskifteordningen er 

videreført med noen mindre justeringer. Den viktigste 

endringen er at livsarvingenes krav på pliktdelsarv i den nye 

loven økes fra en million kroner til 15 grunnbeløp (i dag ca. 

1,5 millioner kroner). Det er fremdeles mulig å overstyre de 

fleste av arvelovens løsninger ved å opprette testament.  

Møteplan 2021 
FSM 1/21 (forbundsstyremøte) 26. januar, 
gjennomføres på Teams (elektronisk) 
FSM 2/21, 8.-9. mars 
FSM 3/21, 3. mai (i forkant av landsmøtet på Hamar) 
LM 2021 (landsmøtet) 3.-5. mai, Hotell Scandic, Hamar 
FSM 4/21, 5. mai (konstituerende styremøte etter 
landsmøtet på Hamar) 
FSM 5/21, 21.-23. september på Kielfergen, med hele 
styret, valgkomite, og æresmedlemmene som gjester 
FSM 6/21, 22.-23. november 
 
Vi følger kontinuerlig med på kravene til og påleggene 

om smittevern, og tilpasser aktiviteten til disse. 

 

 

Lederkonferansen ble gjennomført innen 

gjeldende smittevernkrav. Thon Hotell 

Linne september 2020. 

 

Håper på mye godt skiføre fremover 
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