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Dato: 03. september 2020 
Til 
Medlemmer og varamedlemmer FSF forbundsstyre   
FSFs avdelingsledere  
Valgkomiteen 
Stein W. Johansen 
 
 
INNKALLING TIL LEDERKONFERANSEN 2020 FOR FORSVARETS 
SENIORFORBUND 
 
Forbundsstyret mener det er viktig å gjennomføre lederkonferansen for å gi dere 
tillitsvalgte inspirasjon og motivasjon til å fortsette det gode arbeidet dere gjør ute i 
avdelingene. Det forutsetter selvfølgelig at smittesituasjonen er slik at det er forsvarlig. 
Adressatene innkalles til Forsvarets seniorforbunds lederkonferanse på Linne hotell, 
Oslo, i tiden 21. – 22. september 2020, utsatt fra mai 2020. Fremmøte på hotellet er fra 
kl. 10:00 til 12:00 mandag 21. september. Forbundsstyret møter søndag kveld. 
 
Hovedtema for årets lederkonferanse er «Ivaretagelse av seniorer i samfunnet».  
 
Det er i overkant av 40 som har meldt seg på, og det er innenfor det maksimale antallet 
hotellet er i stand til å ta imot innen gjeldende smittevernregler. 
 
Vedlagt følger oppdatert program for konferansen. Adressatene bes forberede seg til 
det enkelte emnet med spørsmål og kommentarer, slik at møtet blir godt og konstruktivt. 
Regionsrepresentantene/regionene må alt nå tenke på neste års valg og kandidater til 
det. 
  
Flybilletter bestilles av den enkelte. Det blir arrangert transport fra hotellet tirsdag 22. 
sept. kl. 1530, og vi avtaler transport for de som evt. må dra tidligere for å rekke hjem 
tirsdag. Om konferansen skulle bli avlyst av endrede bestemmelser ut fra smittehensyn 
og flyselskapene ikke refundere billettene, dekker FSF utgiften. 
Flybuss FB3 (Bekkestua) går fra Gardermoen, og busstoppet heter Vollebekk. Det er 
ca. 500 meter å gå fra busstoppet til hotellet. Vi vet ikke ennå om hotellet får fornyet sin 
avtale om rabatt på flybussen. Ta evt. kontakt for annen transport fra OSL Gardermoen 
til hotellet. 
Internt i Oslo går buss nr. 60 fra sentrum og stopper like ved hotellet (Ruter-buss). T-
banens stopp heter også Vollebekk.  
Reiseregning dekkes på den for statens billigste måte, men vil dekke utgifter for 
transport med bil innen Statens skattefrie del av satsen. De som har lang reise må 
melde fra om det er behov for innkvartering fra søndag kveld.  
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Ta kontakt med Iren Isfeldt om du har spørsmål, gjerne på e-post iren@fk.fsforb.no, eller 
mobil 92603257, eller en av de andre på forbundskontoret. 
 
FSF forbundsstyremøte 3/2020 avholdes på Linne Hotel den 21. september før lunsj. 
Innkalling til FSM 3/20 er sendt i egen ekspedisjon.  
 

Deltakere til lederkonferansen ønskes velkommen.  
 
 
 
 
Jan Erik Thoresen 
Leder 
Forsvarets seniorforbund  
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Vedlegg 

PROGRAM FSF LK 2020 (pr. 3.. september 2020) 

  
Tema: Ivaretagelse av seniorer i samfunnet  

Tid  Mandag 21. september 2020  Merknad 

0830-1200 FSM 3/2020 Leder/styret 

1200-1245 Lunsj   

1300-1310 Åpning, leder ønsker velkommen Leder 

1310-1315 Adm. Info. Arr.komm. 

1315-1400 Innledningsforedrag 
Statssekretær Frøydis Høyem, 
Helse- og omsorgsdepartementet  

1400-1415 Pause   

1415-1500 Status, utvikling og utfordringer for Forsvaret SJ FST VADM Elisabeth Natvig 

1500-1515 Spørsmål   

1515-1530 Pause   

1530-1630 Motivasjonsfordrag: Per Anders Nordengen.  Per Anders Nordengen 

1630-1645 Oppsummering dag 1 Leder 

1645-1700 Pause/ regionmøter   

1700-1830 Regionmøter Regionrepresentantene 

1830-1900 Pause   

1900- 
Middag (antrekk: jakke/bukse/slips/ tilsvarende). 
Toastmaster Inger Johanne Jentoft 

Arrangementskomiteen 

  Tirsdag 22. september 2020   

0830-0900 FSFs utfordringer og satsningsområder Leder 

  Orientering fra utvalgene:   

0900-0930 

Strategi- og handlingsplanutvalget                                     
- Strategidokument 2021-2026 
- Handlingsplan 2021-2022 
- Budsjettforslag 21-22 

Utvalget 

0930-0945 Pause   

0945-1000 Helse- og omsorgsutvalget Utvalget v/nestleder FSF 

1000-1030 Forslag til endringer i vedtektene Leder 

1030-1045 Pause   

1045-1200  
Hvordan løse utfordringene som følger av ønsket om 
økt digitalisering vs alle de som ikke benytter 
elektronisk kommunikasjon i det hele tatt. 

Statssekretær Paul Chaffey, 
kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

1200-1300 Lunsj   

1300-1310 Valgkomiteens arbeid Leder valgkomiteen 

1310-1400 Utfordringer ved å være tillitsvalgt i FSFs avdelinger Avd. Bodø innleder 

1400-1415 Pause   

1415-1510 Diskusjon om digitalisering, og om å være tillitsvalgt Leder 

1510-1515 Avslutning Leder 

1530-       Transport til OSL Gardermoen/ avreise   
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