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FORSVARETS SENIORFORBUND
AVDELING KJELLER
______________________________________________________________________________________________________

Årsberetning for 2015
1. Tillitsvalgte i 2015
•

Styret
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:

Arne Kr Karlsen
Thorleif Kristiansen
Oddlaug Borgos
Magel M R Olsen
Vidar Berg-Pedersen
Åse Aardal IKT
Einar Framvik
1. Arild Jacobsen
2. Arild Oskar Olsen
3. Berit Teien

•

Revisorer
Hoved revisorer:

•

Arrangements- og Festkomite
Leder:
Lillian Røbergvik
Nestleder:
Simen Smedbakken
Olav Aune
Eli Aune
Einar Framvik

•

Turkomite
Leder:
Medlemmer:
Reserve:

Laila Mangset
Marit Arnesen

Ingebjørg Møller
Øivind Endahl
Solveig Framvik
Oddlaug Borgos

•

Valgkomité
Leder:
Medlemmer:

•

Eldreråd i Skedsmo
Innvalgt:
Kjell Ivar Berg
Vararepresentant
Berit Grønli
Representantene er valgt for hele kommunevalgperioden, høst 2015 til høst 2019.

Bjørn Andresen
Terje Engebretsen
Kjell Ivar Berg
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Kontingent og godtgjørelser:
Kontingenten for år 2015 har vært kr 300.-, (av dette er kr 200.- til FSF sentralt.)
Godtgjørelser: Satsene ble økt etter årsmøtet i 2015 til:
Leder
kr 4 000.Nestleder
kr 4 000.Kasserer
kr 4 000.Sekretær
kr 4 000.Følgende satser ble stående uendret:
Leder Turkomité kr 1 000,I 2013 ble det vedtatt kr 1 000.- i godtgjørelse til styremedlemmene pluss første varamedlem.
Medlemsoversikt:
Medlemmer pr 1/1-15
Medlemmer i avgang:
Medlemmer i tilgang:
Medlemmer pr 31/12-2015:

300
20 (7 dødsfall/13 utmeldinger)
33 nye medlemmer
313

I 2015 mistet vi to av æresmedlemmene våre: Britt Kristiansen og Harry Olaussen. De andre
æresmedlemmene våre er: Finn Andersen, Ester Fjeldberg, Astrid Lundahl, Dordi Støm og Aase Aarseth.
Representasjoner i 2015:
På FSF’s 17. Landsmøte i mai 2015 ble Kjell Johan Eriksen valgt inn i Landsstyret for perioden 20152017.
2. Medlems-, styre- og årsmøter
•

Medlemsmøter:
Det har vært avholdt 8 medlemsmøter i 2015, inkl Årsmøte og Vårfest. Tradisjonen tro har
medlemsmøtene ivaretatt hilsning til alle medlemmer som jubilerer (70-75-80-osv). Jubilantene
får tilsendt en blomst i anledning dagen.
Dessverre er det slik at det er medlemmer som også faller fra. I 2015 mistet vi 7 medlemmer, og
de har vært minnet på medlemsmøtene med ett minutts stillhet. FSF avd Kjeller v/styret sender
kondolansebrev til de etterlatte med penger til eventuell donasjon. Der det ikke er donasjon
sendes bårebukett med en siste hilsen.
På medlemsmøtene har medlemmene blitt orientert om lokalavdelingens reiseprogram av leder i
Turkomiteen, og om øvrige arrangementer. Medlemsmøtene blir alltid avsluttet med
underholdning eller foredrag av egne eller utenforstående krefter og med bevertning og utlodning.
Beløpet på gevinstene ligger rundt ca kr 50.-. På årsmøtet er det ingen underholdning, men også
her avsluttes møtet med bevertning og utlodning.
I hele 2015 har vi hatt anledning til å bestille smørbrød til medlemsmøtene våre fra kjøkkenet, og
det er fine og gode smørbrød som vi får servert. Av og til kan det være vanskelig å dimensjonere
matbestillingen da vi ikke vet hvor mange som kommer, men som regel går dette greit.
Her en oversikt over medlemsmøtene og underholdningene:
13/1-2015
På årets første medlemsmøte i 2015var 72 medlemmer til stede, det var Musikk og Magi som
underholdt med sang, musikk og trylling. Etter underholdning var det servering av deilige
smørbrød fra kjøkkenet, kringle, kaffe og utlodning.
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10/2-2015
Denne kvelden fikk vi besøk av Leder FSF sentralt Geir Anda, som informerte oss om sakene
som blir tatt opp med myndighetene og de viktigste sakene var pensjon, skatt og avgifter.
Denne kvelden hadde vi ingen underholdning utover Geir Anda. Det var 72 medlemmer som
møtte opp.
10/3-2015 var det Årsmøte
69 medlemmer var til stede i Fellesbygget FLO/Kjeller. Møte gikk greit etter planen.
Valgkomiteen hadde innstilt 1 styremedlem, 3 varamedlemmer og en revisor og et medlem til
Turkomiteen. og Et nytt medlem til Eldrerådet i Skedsmo Kommune ble valgt med akklamasjon.
Bevertning og utlodning som vanlig, men ingen underholdning.
14/4-2015
58 medlemmer møtte opp på møte, og denne kvelden var det Turid Lisbeth Nygård og Arve
Johansen som sto for underholdningen, med sang og trekkspill og gitar.
12/5-2015
Vårfesten, tradisjonen tro, kom det 100 medlemmer som fikk servert velkomstdrink, rømmegrøt,
spekemat med tilbehør, og øl/mineralvann. Underholdning denne kvelden sto Anne Marie Kvien
for en flott konsert med noe av hennes egne viser, og Prøysen og Sandbeck.
9/6-2015
Medlemsmøtet i juni måtte vi avlyse pga sommerturen til Spania ble arrangert akkurat da.
8/9-2015
86 medlemmer møtte opp på høstens første møte. Det var Sjef FLO Base Kjeller Dag Ove
Christoffersen og Sikkerhetsoffiser Erik Andre Pedersen som informerte oss om adgangskort for
pensjonister og parkeringsreglene. Det var ikke noe annen underholdning denne kvelden.
13/10-2015
73 medlemmer deltok på dette møte, og vi ble underholdt av Hverdagskara med visesang med
følge av trekkspill og gitar.
10/11-2015
100 medlemmer var møtt opp på årets siste møte som også markerte våre 35 år som forening.
Det var Finn Klevan som startet Kjeller Pensjonistforening 3. juni 1980. Vi fikk besøk av Leder
for vår Region 5, Arne Bigseth. Han Ønsket oss lykke til videre og Gratulerte med dagen.
Underholdning denne dagen var ved Fet og Sørum Spellsaulag. Etter underholdning fikk vi
servert nydelig Gryterett med ris, salat og loff, deretter bløtkake og kaffe. Til slutt hadde vi
utlodning.
I desember var det ikke medlemsmøte, da arrangerte Turkomiteen kombinert handletur og
julebord med Color Fantasy til Kiel. Se eget punkt.
•
•

Styremøter
Det har vært avviklet 10 ordinære styremøter i 2015, samt ett ekstra i forkant av Årsmøtet.
Styret har vært opptatt av medlemmenes ve og vel samt at nye medlemmer rekrutteres. Det har
dessuten vært en prioritert oppgave å bygge opp en fornuftig økonomi i avdelingen.

•

Årsmøtet 2015
Årsmøtet ble avholdt 10. mars 2015 i Befalsmessen på Kjeller iht gjeldende vedtekter og
tradisjonell dagsorden. Leder Arne Kr Karlsen gjennomførte møtet på en profesjonell måte.
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•

Kirkeparade
10. desember 2015 var det Kirkeparade i Skedsmo Kirke for FLO/Base og Gardermoen
flystasjon. Informasjonen om tidspunktet for paraden ble gitt på medlemsmøtet i november, i
tillegg ble det sendt ut info til de av medlemmene våre som har e-post. Noen av våre medlemmer
var til stede i Skedsmo Kirke.

3. Medlemsutviklingen
I 2015 har vi mistet 20 medlemmer, 7 pga dødsfall, mens 13 har valgt å melde seg ut av forskjellige
årsaker.
Styret anser det som en viktig aktivitet i fremtiden å fremme lokalavdelingens eksistens til potensielt nye
medlemmer i vårt geografiske område. I den forbindelse har vi ved et par anledningen fått lagt inn info
om FSF avdeling Kjeller, samt Innmeldingsskjema, på Plasskommandantordre.
FSF avd Kjeller’s refleksjoner på året 2015/2016
Vi går inn i en tid med refleksjoner over året som har gått, og tanker om året som ligger foran oss.
FSF skal kunne utvikle felles mål og satsingsområder slik at alle trekker i samme retning. Vi ser det er
nødvendig å arbeide med både å beholde og å ta vare på de medlemmer vi har.
Drøftingsrett
Det er meget gledelig, endelig har regjeringen oppfylt forskriftenes ordlyd om at før fastsetting av
lønnsveksten skal grunnlaget drøftes med bl.a pensjonistenes organisasjoner. Vi i FSF avd Kjeller ser
fremover og ønsker å være en god forening som kan bistå våre medlemmer med hygge og sosialt samvær.
Det er nå opprettet en ny Region-5, som omhandler Buskerud og Akershus som innehar 7 avdelinger,
(Kongsberg, Drammen, Ringerike og Hole, Øvre Romerike, Gardermoen, Kjeller og Ingeniørvåpenet
(Haslemoen)) det kan bli spennende og se hva dette kan føre til. Vår avd. tilhører nye region 5. Takker
for det året vi har lagt bak oss, og nå ser vi fremover med positive tanker og et godt år for FSF avd
Kjeller.
4. Høydepunkter i 2015
Arrangementer
Det har blitt tradisjon å arrangere Vårfest i mai, og i år var det den 12/5-15. Da var det kjøkkenet på
Kjeller som nok en gang laget i stand deilig rømmegrøt og spekemat. Se for øvrig pkt om 12/5-15 foran.
Tur til Aquilas i Spania, 3/6 til 9/6-2015.
Onsdag 3. juni var en solfylt dag. Alle møtte opp på Gardermoen i god tid. Guiden møtte oss på
flyplassen. Litt forsinket lettet flyet ca 12.25. Klokka 1900 ankom vi hotellet til 28 gr C. Og rett til
middags buffet. Mye godt.
Torsdag 4. juni våknet vi til varmt og godt vær. En guidet fottur fra hotellet, langs stranden, til sentrum
av byen, Aquilas.
I byen skilte de fleste lag. Noen gikk til festningen, som var godt synlig, der den lå på en klippe over
havna. Felles middag om kvelden.
Fredag 5. juni. Fortsatt sol og varmt. I dag skulle vi til en av katolisismens hellige byer: Caravaca de la
Cruz. Ca 1.5 timer ifra hotellet. Fremme ca kl 10.25. I området er det mye ”helsevann” fra varme kilder.
Det sies at kolspasienter kommer med ca 17 til 18 % oksygenopptak. Etter behandling er
opptaket ca 80 %. Dette varer i ca ett år. Besøkte et museum, Deretter opp til festningen og kirka. En
meget bra lunsj på Salones de Castillio før vi fikk enda mer innsikt i hvordan de ”kler” opp en hest til
fiestaen.
Fire av våre var med og ”kledde” opp en kunstig hest. Hit kommer de fleste paver, og det er et hellig år
hvert syvende år.
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Tilbake til hotellet til felles middag.
Lørdag 6. juni. Reisen til Murcia startet kl 10.00, i fortsatt godt og varmt vær. Vi besøkte et marked før vi
reiste videre til vårt lunsj-sted. Et meget elegant og herskapelig sted, Torre de Zoco. (Ca 35gr C).
Returnerte ca 1550 til felles middag og samvær på hotellet.
Søndag 7. juni. Fortsatt ganske varmt. Denne dagen var til egen disposisjon,
Noen badet i havet, andre i bassenget, og noen besøkte byen og festningen.
Dagen avsluttet med felles middag på hotellet. Etter middag samlet vi oss på uteverandaen. Der spanderte
et par av deltakerne hvitvin/rosevin til oss alle. Veldig hyggelig.
Mandag 8. juni. Kl 0900 startet turen til Cartagena. Fremme ca 10.00.
Byen er en by med storslått og historisk fortid. Vi startet med å besøke det romerske teateret. Varmt i dag
også. Guiden anbefalte oss å besøke et ute-sted for å smake på den spesielle kaffen, asiatica, de har der.
Tirsdag 9. juni. Så var det avreisedag. Vi reiste fra hotellet ca kl 1045.
Ca kl 1245 ankom vi flyplassen i Alicante, og kl 1610 var vi i lufta.
Førjulscruise til Kiel med Color Line, 1. til 3. desember 2015.
Tirsdag 1. desember var vi 45 stykker som reiste på tur til Kiel, med Feriespesialisten.
Avreise med buss fra Lillestrøm til kaia i Oslo. Om kvelden 1. desember hadde vi
Julebord med 2 retters nydelig mat.
2. desember. Spiste frokost og så var det en tur i byen, noen var på det fine julemarkedet og noen var på
kafe.
Om kvelden møttes vi til felles Julebord/buffet og koste oss. Etter maten gikk vi til Show Lounge hvor vi
fikk servert Kaffe Avec.
Det var danseband med Scandinavia som spilte på pubben i gågata, og Beatniks og
Pikazzo som spilte etter Showet på kvelden.
Vi var bra heldig med været, det hadde blåst veldig dagen før vi reiste, og dagen etter var det enda
dårligere vær.
Dagsturer
Tur til Prøysenhuset og Hoel gård
6.mai 2015 dro FSF avd Kjeller på tur med Finn Carlsens Turistbusser.
Avreise fra Lillestrøm ca kl 08.30. En liten kaffestopp på hotell Scandic Hamar. Fremme ca kl 10.10.
Pga misforståelser var ikke kaffen og rundstykkene på plass da vi kom. Litt forsinket reiste vi videre ca kl
11.00. Tror de fleste syntes at det var artig å besøke Prøysenhuset. Vi fikk en omvisning på
Husmannsplassen (gården), og så ”steinrøysa nedi bakken”. Etter besøk og foredrag reiste vi videre til
Hoel Gård, som ligger på Helgøya i Mjøsa i Ringsaker kommune. Vi ble ønsket velkommen, spiste lunsj,
og fikk en omvisning på gården. Lunsjen besto av deilig kylling og poteter ifra gården. Ca kl 16.10
returnerte vi hjem igjen.
Tur til Haldenvassdraget med svipptur innom Svinesund
Vi startet fra Kjeller, litt forsinket, med Finn Carlsen Turistbusser. Regn.
Båten, ”Strømsfoss”, la ut fra kaia litt før 10.45. Litt regn nesten hele turen. Da var det godt med mat ved
12tiden. Karbonader m/poteter, saus og grønnsaker. Dessert, is med frukt, og kaffe. Båten seilte ned til
Brekka sluser. Vi ble tatt med ned, og så opp igjen til Skodsberg, hvor bussen
ventet. Kl 14.40 i retning Halden og Sverige, ”apoteket”.
Ca kl 1830 var vi i Lillestrøm. Tross regn tror vi at det var en hyggelig tur.
5. Oppslutning om FSF avdeling Kjeller
Medlemmene i lokalavdelingen viser en positiv holdning til medlemskapet gjennom flittig deltakelse på
medlemsmøtene. Det har vært mellom 60 og 80 til stede på møtene, men vi har god plass i spisesalen
hvor møtene holdes.
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I 2015 har medlemmene vist litt mindre interesse i å delta på turer over flere dager mens dagsturer og
teaterbesøk er veldig populært, ja også juletur til Kiel da, selv om den går over tre dager, riktignok litt
mindre deltagelse i 2015 enn tidligere.
På turen til Spania hvor vi var 30 deltakere hadde det også vært plass til flere.
Oppsummering
På Landsstyremøte i august 2015 ble det vedtatt å innføre et nytt medlems- og regnskapssystem i FSF.
Bakgrunnen var at FSF ikke hadde en tilfredsstillende oppdatert oversikt over medlemssituasjonen. Det
måtte etableres en enklere løsning med enkel rapportering hvor FSF avdelingene og Forbundskontoret har
samme oppdaterte datagrunnlag i medlemsregisteret til enhver tid. På Landsstyremøte 2/2014 ble
følgende vedtatt: «Sekretariatet iverksetter arbeid med å analysere fremtidige krav til et
medlemsregistreringssystem».
Litt om tolkingen av mandatet: Autoriserte brukere må kunne logge seg inn på Internett med PC, iPhone,
iPad/Nettbrett eller tilsvarende til databasen fra Internett. Systemet må være enkelt å bruke å ha en lav
brukerterskel. Etter å ha analysert og gått igjennom de 5 tilbudene som ble innhentet, gikk
arbeidsgruppen for å anskaffe systemet fra StyreWeb. Dette består av to moduler, StyreWeb Basis og en
økonomimodul, som alle FSF avdelingene gis tilgang til å bruke.
Autoriserte brukerne kan, for sin avdeling, legge inn nye medlemmer, endre data, lese informasjon, bruke
regnskapsfunksjoner og ta ut forhåndsdefinerte rapporter, avhengig av hvilke rolle en har ved avdelingen.
Regnskapssystemet har alle nødvendige funksjoner som FSF-avdelingene behøver i sin daglige drift.
Bl.a. kontoplaner, faktura og bilagsoppfølging, OCR og KID-oppfølging mm.
Det finnes flere moduler i StyreWeb systemet som dekker andre funksjoner som avdelingene selv kan
anskaffe, men de må da selv dekke nødvendige kostnader i tilknytning til dette. For eksempel en modul
som bl. annet ivaretar bruk av E-post og SMS for kommunikasjon med medlemmene. En SMS koster
mellom kr 0,50 -1,- pr adressat alt etter hvor omfattende den er, og bør jo bare brukes i enkelte tilfelle.
Det å få innført innbetalinger (kontingent bl a) med OCR og KID nr er noe styret i FSF avd Kjeller ser
frem til. Det samme gjelder kommunikasjonsmodulen hvor det er mulig å sende SMS til alle som har
mobil, samt e-post til de som har dette. Derfor er det viktig at medlemmene gir styret tilbakemeldinger
om mobiltelefon nr og om E-post adresser. I fremtiden vil det bli mer bruk av informasjon ut til
medlemmene via E-post og SMS.
Innføring av StyreWeb startet i desember og vil fortsette våren 2016.
Like før jul sendte FSF ut «Informasjon om innføring av ny hjemmeside for FSF fra 1.2.2016». Med
bakgrunn i krav til hjemmeside, og forprosjekt gjennomført i februar 2015, skal FSF ta i bruk ny
hjemmeside fra 1.2.2016. Konseptet vil være som tidligere. Det vil være et felles designkonsept hvor FSF
er registrert med en hovedside. Fra den kan en velge å gå inn på de enkelte avdelingers sider.
Hovedsiden er nå designet slik at den har som hovedfokus å fange oppmerksomheten til nye lesere, slik at
de blir interessert i å finne ut hva FSF kan tilby av artikler/informasjon og medlemsfordeler de som
medlem kan nyttiggjøre og bidra til at de fatter interesse for å melde seg inn i FSF. Siden vil bli mer
oversiktlig, slik at en enklere kan finne fram til artikler innen områdene pensjon, helse, omsorg og
økonomi samt relevant aktuelt stoff/virksomhet, for målgruppen som er potensielle nye medlemmer i
FSF. Avdelingssidene vil ha mer fokus på å formidle aktuell informasjon til de som allerede er
medlemmer av avdelingen og forbundet.
Les mer etter 1.2.16 på fsforb.no.
Lokalavdelingen er et trivelig sted å være. På medlemsmøtene er det forskjellig underholdning; med sang
og musikk, andre kvelder interessante foredragsholdere, noe som er med på å holde medlemmene
oppdaterte på flere områder i samfunnet.
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Våre æresmedlemmer fikk også i år tilsendt en oppmerksomhet, en juleblomst til jul, noe takkekortene vi
får viser at de setter pris på.
I 2014 måtte vi starte opp med innkreving av kontingenten igjen etter to år med fritak. FSF sentralt økte
sin kontingent til kr 200.-. Vi opprettholdt vår lokale kontingent med kr 100.-, til sammen ble det kr 300.pr pers.
I «Reviderte bestemmelser for støtte til Forsvarets Seniorforbund» er det i pkt 6 bl a anført at «Forsvaret
vil støtte lokalavdelingene med følgende:
«Der hvor forholdene ligger til rette, skal det tilvises nødvendig kontorplass, innredet, utstyrt,
vedlikeholdt og rengjort i samsvar med normal standard i Forsvaret.
I tillegg til ovenstående kan annen administrativ støtte avtales etter søknad fra lokalavdeling til
vertsavdeling.»
Styret kan opplyse at FSF, avd Kjeller, i tillegg til fint kontor, får det vi trenger til drift av vår
lokalavdeling.
Det er derfor på sin plass å rette en takk til vertsorganisasjonen ved Plasskommandanten på Kjeller.
En stor takk til personellet ved FLO Luftkap/Basestøtte og FLO Forsyning/Matr styring for støtte i året
som gikk.
Vi takker alle vi har hatt kontakt med ved FLO for uvurderlig assistanse til driften av FSF avdeling
Kjeller. Uten støtten fra Servicekontoret, kjøkkensjefen og kjøkkenpersonalet hennes, ville det vært
vanskelig å drive FSF avdeling Kjeller. En stor takk til alle.
Til slutt vil styret rette en stor takk til alle medlemmene i FSF avd Kjeller for den gode oppslutningen, og
interessen, det vises vårt lokalforbund.
Sittende styre ønsker også å takke Turkomiteen, Arrangements- og festkomiteen samt Valgkomiteen for
innsatsen i 2015.
Tilslutt vil vi opplyse om at medlemsmøtene holdes 2. tirsdag i hver måned, unntatt i juli, august og
desember. For resten av 2016 vil det være 8/3-, (Årsmøte), 12/4-, 10/5-, (Vårfest), 14/6-, 13/9-, 11/10- og
8/11-16.
FSF avd Kjeller ønsker velkommen til møter og turer i 2016.

Arne Kr Karlsen
Leder

Thorleif Kristiansen (Sign) Oddlaug Borgos (Sign) Magel M R Olsen (Sign)
Nestleder
Sekretær
Kasserer

Vidar Berg-Pedersen (Sign)
Styremedlem

Einar Framvik (Sign)
Styremedlem

Åse Aardal (Sign)
Styremedlem/IKT ansvarlig
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