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Leder FSF
Kurs i StyreWeb
Heidi og Iren vil få mere opplæring i StyreWeb for å
kunne være behjelpelig hos de som trenger det. Det vil
være mulig for disse to å reise ut og besøke de
avdelingene som har behov for opplæring, eller holde
kurs her i Oslo. Det vil bli tilstrebet å få arrangert egne
StyreWeb-kurs for kassererne + 1 ifm
kontingentinnkreving, samt bruk av budsjett og
regnskapsmodulen i StyreWeb. Ut over dette håper vi at
forbundskontoret vil være bedre i stand til å bistå
avdelingene med bruk av StyreWeb på et generelt
grunnlag.
Besøk og informasjonsrunder
Leder og nestleder har vært på flere besøk hos
avdelingene sist høst, og vil fortsette med sine
informasjons- og besøksrunder utover våren.
Avdelingene må selv anmode om besøk og foreslå
datoer som passe avdelingen. Det henstilles spesielt til
avdelinger som tidligere ikke har hatt besøk om å ta
utfordringen og invitere forbundskontoret til sin avdeling.
Medlemskontakt nr. 1/20 kommer ut i april 2020. Dette
bladet blir fordelt til alle som får F (Forsvarets forum) i
tillegg FSFs medlemmer.
Forbundsstyremøter (FSM)
Forbundsstyremøte nr. 6/2019 ble avholdt på Akershus
festning i Oslo 18. – 19. november 2019. Neste møte
gjennomføres 2. og 3. mars, Akershus Festning, og
deretter FSM nr. 2/20 i forkant av Lederkonferansen
2020, som blir på Linne hotell, Oslo, 11. og 12. mai
2020.
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Nestleder FSF:
Høringer:
Forbundskontoret arbeider for tiden med krav til
trygdeoppgjøret 2020 og med prioritering av innspill til
statsbudsjettet 2021. Vi vil bli kalt inn til møter med
regjeringen hvor vi presenterer våre innspill.
Informasjons- og kommunikasjonsleder:
Medlemsfordeler: FSF er blitt gjort oppmerksom på at Dag
Aasbø Travel AS trekker seg som samarbeidspartner med
FSF. Grunnen til dette er at de opplever for få individuelle salg
til FSFs medlemmer, og at det er for få av avdelingene som
bruker Dag Aasbø Travel AS til å fasilitere sine reiser.
Tilsvarende vil vi kunne oppleve fra andre
samarbeidspartnere om vi ikke benytter avtalene hyppig nok
til at de anses som lønnsomme.
Forbundskontoret ser på mulighetene for å skaffe en ny
samarbeidspartner for individuelle-/gruppereiser, men ønsker
først å høre om det er noen avdelinger som allerede har en
slik avtale med en lokal reiseoperatør. Dersom dette er tilfelle
er det muligens ikke behov for å ha 2 sentrale avtaler, men
bare en, som er Solgruppen.

Husk å benytte dine
medlemsfordeler slik at du sparer
penger og vi beholder de
fremforhandlede avtalene!

Vinter i Norge

Vervekampanje
Vinner av vervekampanjen i perioden 1. september - 31.
desember 2019 ble trukke i januar 2020. Den heldige
vinneren av gavekort på 3000 kroner var Gerd Gulaker fra
Østre Gausdal, medlem i avdeling Lillehammer.
Forbundskontoret gratulerer!
Oppfølging av StyreWeb
I StyreWeb har vi forskjellige typer medlemskap. Disse er:
Enkeltmedlemmer, Hovedmedlemmer, Familiemedlemmer,
Æresmedlemmer, Støttemedlemmer og Gjester. Det er viktig
at de forskjellige medlemstypene blir gitt til det enkelte
medlem ved registrering/ innmelding.
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Dersom dere velger å legge inn personer i StyreWeb
som Støttemedlemmer eller Gjester, vil dette være
medlemmer som ikke får medlemsnummer eller regnes
med i medlemsantallet. Dette fordi de ikke skal kreves for
medlemskontingent og vil ikke bli regnet med i
medlemsantallet. Unntaket er de som i tillegg er enkelt/familie- eller hovedmedlemmer ved en annen avdeling.
Da vil kontingenten bli innkrevet av hjemmeavdelingen,
og de vil bli med i medlemstallet der.
Det er mange avdelinger som har Æresmedlemmer, og
som har valgt å ikke kreve kontingent for disse, og det er
forståelig. Forbundskontorets anbefaling er at dere krever
disse for minst kr. 50,- pr år, fordi vi da kan telle de med i
medlemsoversikten og søke/få offentlig støtte også for
disse. Betaler de ikke, regnes de ikke med som
medlemmer og vi får ingen støtte.
Fjord og fjell
Når et Hovedmedlem faller fra, er det viktig at dere går
inn og retter opp Familiemedlemmets medlemskap.
Familiemedlemmet vil da endre status til Enkeltmedlem.
Det anbefales at dere tar en rask titt gjennom
medlemsregistret deres, og eventuelt retter opp
medlemsstatus der det måtte være nødvendig.
Sekretariatsleder:
Avdelingene må være forberedt på å melde på deltakere
til lederkonferansen (inkludert ledsagere) på Linne hotell i
Oslo om kort tid. Informasjon/varsel om innkalling
kommer om ikke så lenge.
Vi ønsker dere en fortsatt god vinter!
Hilsen fra oss på forbundskontoret.
Noe å drømme om …..
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