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Leder FSF
Pr nå ser det ut til at Corona viruset sprer seg uten at
myndighetene har helt kontroll på smittekildene. Det
betyr slik jeg tolker det, at tiltak mot spredning etter hvert
vil bli mer omfattende. For oss seniorer er det viktig å ta
alle råd fra myndighetene alvorlig. Vi vet ikke alt om
dette viruset, men vi vet at det kan være farlig for den
eldre delen av befolkningen. Derfor ber jeg alle lokale
ledere vurdere om aktiviteter dere har planlagt, bør
utsettes. Lokale forhold må legges til grunn for slike
beslutninger. Jeg vil også henstille til å søke råd hos
kommunelege. Dette handler om beredskap og
forebyggende arbeid. Forbundskontoret registrerer at
noen avdelinger har utsatt sine årsmøter. Dette har jeg
stor forståelse for. Siden situasjonen er som den er
utsettes fristen for innlevering av årsrapport inntil videre.
Vi vil holde dere oppdatert når det skjer endringer i
forhold til nåværende situasjon. Leder og nestleder har
på grunn av ovennevnte utsatt sine besøk til avdelinger
som medfører reise med offentlig transport inntil videre.
Eventuelt andre tiltak vurderes fortløpende.
Årsmøtepapirer
Forbundskontoret har fått inn årsmøtepapirer fra mange
avdelinger. Det presiseres at dere skal sende en kopi til
oss, ikke originalen. Dere lagrer selv originalen. Dere
kan sende den til oss enten ved å sende den i posten,
eller ved å scanne den og sende den på e-post, eller å
lagre den i StyreWeb, slik at vi kan finne den der. Ved å
lagre den i StyreWeb ivaretar dere samtidig deres eget
behov for at den blir lagret for fremtidig bruk og ivaretar
historikken. Vi anbefaler av samme grunn at dere lagrer
alle innkallinger, referater og andre viktige dokumenter
fra deres avdeling i StyreWeb. Gi oss gjerne beskjed om
hvordan dere gjør det, slik at vi ikke venter på en rapport
som alt er klar i StyreWeb.
Dere må selv oppdatere opplysningene deres i
Brønnøysundregistrene etter årsmøtet, og sende kopi av
årsmøtepapirene dit. Alt dette gjøres normalt via Altinn.
Dersom dere trenger hjelp til dette, kan dere ringe
Brønnøysundregistrene på telefon 75007500 og få hjelp.
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Årskontingenten for 2019
Heidi er i ferd med å enes med de forskjellige avdelingene om
hvor mange betalende medlemmer dere hadde i 2019. De av
dere som fortsatt ikke har avklart dette, må ta kontakt dersom
dere er usikre på hva som skal forelegges av dokumentasjon.
De av dere som har oversikt og dokumentasjon på
betalingene, må sende disse inn så snart som mulig. Dere vil
deretter få en oversikt i Excel, hvor det fremkommer beløpet
de enkelte avdelingene skal betale inn til forbundskontoret for
medlemskontingenten for 2019. Denne kontingenten skal
betales inn senest 1. mai 2020.
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Husk å benytte dine
medlemsfordeler slik at du sparer
penger og vi beholder de
fremforhandlede avtalene!

Forbundsstyremøter (FSM) og lederkonferansen
Forbundsstyremøte nr. 1/2020 ble avholdt på Akershus
festning i Oslo 2. og 3. mars 2020. Neste møte (FSM 2/2020)
gjennomføres i forkant av Lederkonferansen 2020, som blir
på Linne hotell, Oslo, 11. og 12. mai 2020. Inntil videre
planlegger vi med at lederkonferansen vil bli gjennomført som
planlagt.
Kurs i StyreWeb
Heidi og Iren var i Kirkenes 5. mars og gjennomførte sitt
første kurs i StyreWeb. To avdelinger har bedt om kurs, og en
region ønsker opplæring i StyreWeb på sitt regionmøte under
lederkonferansen.
Kursene bør først gjennomføres etter at årsmøtene er
avholdt, slik at det er det nyvalgte styret i avdelingene som
deltar. Vi ser på muligheten for å gjennomføre kurs både
sentralt og lokalt, og kommer tilbake til dette.

Kurs i StyreWeb

Medlemskontakt nr. 1/20 kommer ut i april. Dette bladet er et
rekrutteringsnummer og blir fordelt til alle ansatte i Forsvaret
(som får F - Forsvarets forum) i tillegg til FSFs medlemmer.
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Informasjon-/kommunikasjonsleder
Etter en rask gjennomgang av hjemmesiden til de enkelte
avdelingene, er det en del som ikke legger ut informasjon
og bilder om kommende og gjennomførte aktiviteter. Det
oppfordres til informasjons- og kommunikasjonsdeling på
våre hjemmesider.
Er det noen avdelinger som mangler kunnskaper om
hvordan dette gjøres, kan dere ringe Heidi (mobil
45243560) så vil hun hjelpe. Dersom det er stort behov,
kan vi gjennomføre opplæring på dette i en forlengelse
av StyreWeb-kurs.
Min oppfordring til dere alle sammen er å være synlige i
lokalmiljøet, og å gjøre dere synlige både på
hjemmesidene og eventuelle andre media dere er inne
på (eks vis Facebook). Dette tror jeg vil bidra til økt
rekruttering på sikt.
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Vårtegn

Sekretariatsleder:
Mange av dere har alt meldt på delegater til
lederkonferansen. Fortsett med det, fristen er 1. april.
Forbundskontoret jobber fremdeles med å få på plass alt
på agendaen på dag 2 av konferansen.
FSF følger nøye med på anbefalingene og restriksjonene
som blir gitt av myndighetene rundt spredningen av
koronaviruset og vil kontinuerlig vurdere om LK 2020 kan
avholdes som planlagt.
Vi ønsker dere en fortsatt god vår!
Hilsen fra oss på forbundskontoret.
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