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Fungerende leder FSF: 

Forbundets landsmøte ble gjennomført på Gjøvik 6.- 8. 

mai. Møtet ble gjennomført i en konstruktiv og positiv 

tone. De fremlagte dokumentene ble godkjent av 

landsmøtet, forslaget til endringer i vedtekter og valg av 

nytt forbundsstyre likeså. FSF takker spesielt 

arrangementskomiteen, møtelederne og referentene for 

et godt og profesjonelt gjennomført møte. 

Ny leder i FSF, Jan Erik Thoresen, og ny 

virksomhetskontroller og informasjons- og 

kommunikasjonsleder Heidi Hovdahl Gaustad, starter 

begge i sine verv for fullt mandag 12. august. I 

mellomtiden vil nestleder/fungerende leder Per Anders 

Volden og sekretariatsleder Iren Isfeldt bemanne 

kontoret. I perioden 1. juli til 12. august kan vi være 

vanskelige å nå på telefon, men leser e-post jevnlig, og 

Iren er innom kontoret i ny og ne i ferieperioden. 

FSF avd. Fauske har over tid hatt problemer med å fylle 

funksjonene i styret og kunne ikke lenger opprettholde 

sin drift. Forbundskontoret har derfor sendt brev til alle 

avdelingens medlemmer og informert om dette. 

Medlemmene er overført til FSF avd. Bodø. 

Forbundskontoret er klar over at dette ikke er en optimal 

løsning, men håper at de fleste medlemmene likevel vil 

opprettholde sitt medlemskap i forbundet, enten som 

medlemmer i avdeling Bodø eller som 

direktemedlemmer. Det er når som helst mulig å 

gjenopprette avdelingen i Fauske om noen av 

medlemmene som bor der likevel velger å ta et tak. 

Interessen for medlemsaktivitetene i området er stor, 

men ingen har ytret ønske om å bidra til å opprettholde 

driften av avdelingen. 
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Side 2 

Fra landsmøtet 

 

Sekretariatsleder FSF: Vervekampanjer 

Pågående vervekampanje er i perioden 1. mars – 30. juni 

2019. Premien er et gavekort på kr 3000, som trekkes blant 

nyinnmeldte medlemmer i perioden. Trekning gjennomføres 

i august 2019. Neste vervekampanje er i perioden 1. 

september -31. desember 2019, med trekning av gavekort i 

januar 2020. 

 
Kurs i StyreWeb: 
Noen avdelinger har alt meldt inn sitt behov for 

kurs/opplæring i StyreWeb. Forbundskontoret ber om at 

dere som ønsker kurs kommer med forslag til noen datoer 

som kan passe avdelingen, så koordinerer vi det med 

StyreWeb. Alle deltakerne må ha tilgang på PC og internett 

under hele kurset. 

Kommende forbundsstyremøter: 23.-25. september 

(Stavern), og 18.-19. November (Oslo) 

Medlemskontakt nr. 2/2019 kommer ut før ferien og nr. 

3/2019 vil komme ut i løpet av uke 43. 
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Disse fikk hederstegn: Svein Roar 

Haugen (S), Arne Bigseth (S), Geir 

Anda (G) og Ole Sannes (G). 

Oddvar Gunvald Martin Solholt (G) 

var ikke til stede. 
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Informasjons- og kommunikasjonsleder: 

Hjemmesiden:  
Noen av våre medlemmer prøver å logge seg inn på 

FSFs hjemmeside for å finne mer informasjon ved det. 

Innlogging på FSFs hjemmeside er for styremedlemmer 

eller andre i avdelingene som redigerer hjemmesidene, 

og ikke for medlemmer. 

Har du vært uheldig når du har redigert avdelingens 
hjemmeside? 
Her er tips fra Snapper, de som administrerer FSFs 

hjemmeside: 

Det er ikke helt uvanlig at avdelingene bytter ut tittelen på 

Aktuelt-mappa med en nyhetstittel, så kommer denne 

tittelen i menyen, og så sletter dere hele mappa: 

Snapper kan få sette tilbake ikonene (som da forsvinner) 

på de forskjellige innholdstypene, og gjenopprette den 

slettede mappen, f eks Aktuelt-mappen, dersom dette 

skulle skje. 

Så det er viktig å huske at når det skal legges til en 

nyhet, så skal den opprettes som en ny artikkel under 

Aktuelt. Lykke til! 

 

Forbundskontoret ønsker alle våre medlemmer en 

riktig god sommer! 
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Geiranger uten turistskip 
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