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Leder FSF 
Vi på forbundskontoret har siden 12. mars hatt 

hjemmekontor, og bare sporadisk vært innom kontoret. 

Dette fortsetter vi med så lenge vi må. Dere vil alltid 

kunne nå tak i oss på e-post eller mobil. Min opplevelse 

er at det fungerer etter forholdene greit, og vi er godt i 

stand til å ivareta våre funksjoner, og ikke minst være 

tilgjengelige for medlemmene. Alle våre digitale systemer 

er innrettet på å kunne jobbe der vi til enhver tid 

oppholder oss, og vi benytter digitale hjelpemidler for å 

kunne gjennomføre møter i forbundskontoret. 

Vi har gjort klar vårt medlemsblad Medlemskontakt (MK), 

men slik situasjonen er, velger vi nå i første omgang å 

legge det ut digitalt. Se mer om det under.  

 

Nestleder 
Våre krav til Statsbudsjettet for 2021 ble sendt 
Regjeringen ultimo november 2019. Møte nr. 2 med 
Regjeringen var planlagt gjennomført rett etter påske. 
Pga koronasituasjonen er dette møtet utsatt. I MK 
1/2020 kan dere se våre krav til Statsbudsjettet for 2021 i 
sin helhet (i første omgang digitalt på vår hjemmeside 
www.forsvaretsseniorforbund.no). Trygdedrøftingene, 
som normalt skulle ha startet opp rett etter påske, er 
også utsatt. Forbundskontoret vil komme tilbake med 
ytterligere informasjon når vi har mottatt dette fra 
Regjeringen.  
 
På vår hjemmeside er det lagt ut informasjon med link til 

både Statens pensjonskasse (SPK) og NAV sine sider 

når det gjelder spørsmål i forbindelse med koronaviruset.  

Selv om vi har hjemmekontor, er vi operative. Våre 

medlemmer kan ta kontakt for å få råd og hjelp i 

pensjonsspørsmål, etterlattepensjon, fremtidsfullmakt 

etc.  

 

Nr. 3 – april 2020 

 

         

 

 

 

 

 

Statsråd Bent Høie informerer om 

koronasituasjonen.

 

mailto:post@fsforb.no
http://www.fsforb.no/
http://www.forsvaretsseniorforbund.no/


 

 

  

 
 

Side 2 

Til dere som ikke har gjennomført årsmøtet: 
Forbundsstyret har godkjent at FSF sine vedtekter gir adgang 

til å avholde årsmøter i avdelingene uten fysisk oppmøte. 

Forbundsstyret har også godkjent at vedtektene åpner for at 

møteprotokoll, årsberetning, regnskapsavslutning m/revisors 

bemerkninger og medlemsoversikt m/kvittering for betalt 

medlemskontingent kan signeres elektronisk, og at 

avdelingene kan kommunisere elektronisk med medlemmene 

selv om de ikke har forhåndssamtykket til elektronisk 

kommunikasjon, og ikke alle medlemmene kan nås 

elektronisk (SMS eller e-post). Forbundsstyret vurderer at 

forslaget er et forsvarlig, effektivt og forholdsmessig tiltak, 

som er nødvendig for å avhjelpe negative konsekvenser som 

følge av Covid-19- utbruddet.  

Dette er bare en mulighet, dere velger selv hvordan dere gjør 

det. 

Styrene i avdelingene kan eventuelt i etterkant få 

underskriftene til styret på årsberetningen og regnskapet for 

eget arkiv, gjerne lagret i StyreWeb.  

Dokumentene kan sendes inn til forbundskontoret uten 

underskrifter. 

 

Medlemskontakt nr. 1/20 skulle ha kommet ut før påske. 

Dette bladet er et rekrutteringsnummer og blir normalt fordelt 

til alle ansatte i Forsvaret (som får F - Forsvarets forum) i 

tillegg til FSFs medlemmer. Slik situasjonen er, får vi en 

utsettelse av trykking og forsendelse av bladet. Vi planlegger 

med at bladet vil være i postkassene i begynnelsen av mai, 

men det er en viss usikkerhet om det er mulig. Derfor har vi 

valgt å gjøre bladet tilgjengelig digitalt på vår hjemmeside fra 

fredag 3. april.  

Når det gjelder neste nummer av bladet, MK nr. 2/20, er vi 

usikre på når det er mulig å sende dette ut. Vi kommer til å ha 

en plan om å gjøre det på samme måten som med MK 1, 

gjøre bladet helt klart og tilgjengelig for nedlasting på vår 

hjemmeside medio juni. Bladet kommer i postkassene til den 

enkelte så snart det er klart.  

 
 
 
 
. 
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Fra forrige møte om statsbudsjettet. 

Leder og daværende statsråd 

Anniken Hauglie 
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Forbundsstyremøter (FSM) og lederkonferansen 
Neste møte (FSM 2/2020) var planlagt gjennomført i 

forkant av lederkonferansen i mai, men lederkonferansen 

er foreløpig utsatt til 21. og 22. september 2020. 

 

Informasjons- og kommunikasjonsleder 
Ny vervekampanje for perioden 1. april til og med 31. 
august 2020: 
Melder du deg inn i perioden 1. april til og med 31. 

august 2020, er du med i trekningen av to gavekort, hvert 

på kr. 500.  

Du som verver, er med i trekningen av to gavekort, hvert 

på kr. 1000.  

Premiene blir trukket tidlig i september. 

 

Kontaktinformasjon til forbundskontoret: 
 

Leder Jan Erik Thoresen, mobil 488 97 060,  

e-post jet@fk.fsforb.no  

Nestleder Per Anders Volden, mobil 483 58 035,  

e-post pavo@fk.fsforb.no 

Virksomhetskontroller, og informasjons- og 

kommunikasjonsleder Heidi Hovdahl Gaustad,  

mobil 452 43 560, e-post heidi@fk.fsforb.no  

Sekretariatsleder Iren Isfeldt, mobil 926 03 257,  

e-post iren@fk.fsforb.no  

 

Vi ønsker dere en riktig god og koronafri påske! 
 

Hilsen fra oss på forbundskontoret. 
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Et busskur fotografert på vår tur til Kirkenes: 

dette lar seg ikke flytte eller ramponere! Har 

tatt store og tunge tak i sin tid. 
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