FORSVARETS SENIORFORBUND

FORSVARETS SENIORFORBUND
er forsvareren og møteplassen for deg som senior fra Forsvaret og
forsvarsinteresserte seniorer.
DETTE ER VI:
Forsvarets seniorforbund (FSF) er en uavhengig medlemsorganisasjon for alle med tilknytning til Forsvaret.
Vi er en rådgiver på pensjon for Forsvarssjefen.
Som samfunnsaktør forsvarer vi eldres interesser generelt og våre medlemmers pensjonsrettigheter spesielt.
Vi samarbeider tett med Statens Pensjonskasse.
Som seniororganisasjon kan vi bedre enn noen koble kunnskap om Forsvaret, innsikt i forsvarspersonells
situasjon og kjennskap til statspensjon.
n Vi har medlemmer fra hele forsvarssektoren, med både sivile og militære seniorer.
n Vi har lokale avdelinger rundt om i landet, med sosiale møter og faglig informasjon.
DETTE VIL VI:

DETTE GJØR VI SENTRALT:

FSF vil fremme medlemmens kår
og påvirke statens seniorpolitikk

Sentralt er FSF en forsvarer
av medlemmenes rettigheter

Vi aksepterer ikke at seniorer fratas opparbeidede
pensjonsrettigheter, og kjemper for en forutsigbar
pensjon og en verdig alderdom.

FSF forsvarer medlemmenes rettigher bl.a. gjennom
drøftinger med myndighetene.
FSF påvirker seniorers interesser bl.a. gjennom
statsbudsjettet og trygdeoppgjøret.
FSF deltar i politiske debatter og prosesser sentralt
og lokalt, inkl. deltakelse i eldreråd.

Vi ønsker flere seniorer inn i styrende organer for
å redusere et demokratisk underskudd, og påvirke
myndighetene på vegne av medlemmene.
Vi vil oppheve aldersgrensene i arbeidslivet for å
unngå at noen tvinges ut i pensjonisttilværelse, og
forhindre at pensjonens realverdi svekkes.

n Vi samarbeider nært med Statens Pensjonskasse
(SPK).
n Vi deltar med orienteringer på Forsvarets
seniorkurs.

DETTE GJØR VI LOKALT:

DETTE FÅR DU:

Lokalt er FSF en møteplass
for samvær i avdelingene

Du skal bli medlem
fordi det lønner seg!

FSF samler forsvarsseniorer og
gamle kolleger til sosialt fellesskap i
lokalavdelingene.
FSF arrangerer en rekke aktiviteter
lokalt, inkl. foredrag og reiser i inn- og
utland.
FSF oppdaterer medlemmene på
forsvar og pensjon, og formidler
kontakt for rådgiving

Du blir del av den største seniororganisasjon i staten – og bidrar
til felles styrke.
Du blir medlem av en lokal avdeling – og tar del i fellesskapet
og sosialt samvær.
Du nyter godt av vår påvirkning av myndighetene og forsvar
av dine rettigheter.
Du nyter godt av våre kontakter, og oppdatert informasjon om
pensjonsspørsmål.
Du nyter godt av vår ekspertise, og kan få individuell veiledning
i pensjon og arv.
Du får vårt medlemsblad fire ganger i året – og -fordeler fra flere
leverandører.

n Vi tilbyr sosial aktivitet og faglig
støtte til medlemmene.
n Vi arbeider for å styrke Forsvarets
stilling i samfunnet.
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n Du kan utnytte vår ekspertise og fra Statens Pensjonskasse.
n Du kan opprettholde kontakt med kolleger, og få et nettverk.

