
 

Oppdatering fra styret i disse koronatider oktober 2020 

Kjære seniormedlemmer 
FSF Agder avholdt styremøte 1. okt. på Kjevik med god korona avstand. 

På agendaen var koronasituasjonen, tilbakemelding etter lederkonferansen i Oslo og veien 

videre. 

Koronasituasjonen: Koronaen lever videre og det stilles strenge krav til avvikling av 

sammenkomster. Luftforsvarets Skoler, Kjevik har forståelig nok ikke lempet på de strenge 

tiltakene de innførte i mars. Skolen opprettholder streng registrering av alle besøkende og 

skoledriften foregår i små grupper som holdes adskilt fra hverandre. Alle sosiale aktiviteter 

er avlyst. Det vil ikke være mulig å benytte skolens lokaler eller tjenester før en ser en 

betydelig forbedring av smittesituasjonen i samfunnet. 

Tilbakemelding fra Ledermøtet: Vår mann Helge Dyrkolbotn deltok på årets forsinkete 

ledermøte på Linne hotell i Oslo. Foruten sentralstyret deltok 22 av de 38 avdelingene på 

møtet.    

Statssekretær Frøydis Høien foredro om ivaretakelse av seniorer i samfunnet. Leve hele 

livet. Trygg og verdig alderdom med virkemidler gjennom plan og handling. Som vår 

representant sa. Masse ord, lite konkret og uten gjennomføringskraft. Som forventet 

kanskje, fra en politiker. 

Som kjent ble det heller ikke i år gjennomslag for våre krav i forbindelse med 

trygdebudsjettet. Svekket kjøpekraft 6. året på rad. Slik kan det ikke fortsette. 

Seniorforbundet fastholder at trygdeoppgjøret skal gjennomføres ved drøftinger og ikke 

forhandlinger. Sist da oppgjøret skjedde ved forhandlinger ble minstepensjonene økt ved 

reduksjon av de med høyere pensjoner. Det er ikke rettferdig at pensjoner man har tjent opp 

og innbetalt gjennom et langt yrkesliv skal forhandles bort. Vi støtter FSF fullt ut i dette. FSF 

vil jobbe for at kjøpekraftsutviklingen for pensjonister skal være gjennomsnitt av lønns-og 

prisvekst. 

Andre punkter under ledermøtet var særaldersgrense, hvor man ønsker å endre fra: Plikt til 

å gå av ved 60 år-til kan gå av ved fylte 60 år. 

Styret har fått tilsendt 2 dokumenter med høringsfrist 8. november. Det er Handlingsplan 

m/rammebudsjett og strategiplan for 2021-2026. Disse skal legges fram på Landsmøtet i 

2021 for godkjenning. 



Videre ble det informert om at årets kontingent som er innbetalt av våre medlemmer skal 

beholdes lokalt i avdelingene.                                                                                                              

På årsmøte i 2021 vil det bli foreslått vedtektsendringer angående familiemedlemmer. 

Det ble også informert om at det fortsatt er nedgang i antall medlemmer. Det er 

bekymringsfullt. Liten aktivitet har gitt flere utmeldinger enn i et normalår.                    

Fortsatt er det 30-40 prosent av våre medlemmer som bare kan nås gjennom vanlig 

postgang. Tiltak for digital opplæring er et sterkt behov. Vi registrerer den. 

FSF Agder, veien videre 
Vi har som naturlig er, ikke kommet opp med noen aktivitet der hvor vi kan samle våre 

medlemmer for reise eller sosialt samvær. Vi har undersøkt mulighet for å leie lokale med 

servering i offentlig regi med strenge Corona tiltak. Det vil gi forholdsvis høye kuvertpriser. Vi 

tviler på om det vil gi nok deltakelse og om det vil gi det sosiale samkvemmet vi trenger i 

disse tider. Vi har også sjekket å leie lokale og arrangere privat. Det setter grense ved 20 

deltakere og pålegger oss et stort ansvar som styret ikke er villig å påta seg. 

Styret har besluttet å videreføre nedstenging av alle aktiviteter ut året. Det blir ikke 

julebord i år, noe som vi har forstått, også gjelder for skolesenteret.  

FSF Ledermøte har besluttet å ikke kreve inn årets kontingent fra avdelingene. FSF Agder 

vedtok i styremøtet i oktober, å bruke de oppsparte midlene til å redusere kontingenten 

for 2021 for våre 181 betalende medlemmer i år.  

FSF Agder har også registrert en nedgang i medlemsmassen på totalt 19. Dessverre har 9 

avgått ved døden. Noen har avsluttet medlemskapet grunnet, sykehjem og sykdom. 

Resterende har meldt seg ut av ulike årsaker. Vi har fått 4 innmeldinger. 

Vi i styret ønsker selvsagt å opprettholde et godt og vitalt seniorforbund i Agder. Vi lover å 

komme sterkt tilbake med medlemsmøter, turer og de årlige festene med god mat fra 

kjøkkenet på Kjevik.   Men Seniorforbundet er ikke bare sosialt samvær, turer og Bingo. 

Seniorforbundet er der for deg når det gjelder pensjonsspørsmål og andre forhold som 

berører oss i pensjonisttilværelsen. Vi har mottatt henvendelser fra våre medlemmer som 

har blitt løst ved å bruke våre eksperter sentralt. Det koster ingenting.  

Som kjent har vi også skjema for fremtidsfullmakter med god informasjon om bruk.  

Ta kontakt med styret hvis det er noe du vil vite om pensjon eller fremtidsfullmakter eller 

andre forhold. Vi er til for våre medlemmer og videreformidler det vi ikke kan svare på til 

våre eksperter sentralt. 

Ta vare på hverandre, hold avstand men hold kontakt. Nytt brev kommer før jul. 

Styret ved Kjell A Ingebrigtsen/leder                                                                                                                                                                                     

97980439   kjell.ing@gmail.com 

Bruk vår hjemmeside FSF Agder.  (link) Vi jobber med å forbedre den! 

forsvaretsseniorforbund.no/avdelinger/vest-agder/fsf-agder ( for innlogging) 
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