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Vi minner om:
Husk send inn alle endringer i navn, adresser, telefon, e-post. Vi får store mengder i retur
hver uke og det koster forbundet dyrt. Saldoliste kan bestilles hele året, send e-post til
mette@kvinnerogfamilie.no
Vi ønsker å få innmeldingene via vår nettside hvis det er mulig.
Husk også å følge forbundet på Facebook.
Vi ønsker alle en fin vår og god sommer 

Oslo, april 2017
Takk for sist til alle dere som jeg i løpet av en hektisk årsmøtetid i mars og april har møtt. Møtene
med dere har gitt meg inspirasjon og ikke minst viktig informasjon om alt det flotte arbeidet som
skjer rundt i hele landet i våre lags regi. Jeg vet at sentralstyrets medlemmer som har vært ute på
besøk har opplevd det samme. Det er rett og slett imponerende – og det er viktige bidrag for å skape
gode lokalsamfunn. Uten disse tilbudene og aktivitene ville det vært adskillige mangler flere steder.
Vi er i en utvikling og som et ledd i dette sendes nå denne sendingen til alle lag og kretser som
tidligere. I tillegg sender vi til alle direkte medlemmer av forbundet. Det betyr at vi har en litt annen
vinkling på noe av innholdet. Noe informasjon er fortsatt for lagene og kretsene, men i mindre grad
enn tidligere.
Vi ber lag og kretser sørge for å distribuere innholdet i sendingen til sine medlemmer. Kretsene må
huske på de som er direkte medlemmer til kretsen.
Vi opplever positiv utvikling i forbundet. Vi ser dette i forbindelse med innmeldinger, sakene våre er
mer i vinden og aktiviteten er stor over hele landet. Noen steder legger kretsene ned, men lagene har
god aktivitet og vi har stor tro på at dette dermed ikke blir noe problem.
Vi har over 3 000 medlemmer og håper at vi i løpet av året kan passere 3 500 medlemmer. I dette
arbeidet med å rekruttere er du som medlem viktig. Fortell naboen, en venninne eller slektning om
oss og det arbeidet vi driver både lokalt og sentralt. Jo flere vi er dess sterkere står vi i våre krav
nasjonalt og internasjonalt. Informasjonsmateriellet vårt er oppdatert. Du får dette ved å henvende
deg til administrasjonen. Brosjyrene finner du også på nettsidene våre.
Matsvinn. Media har hatt fokus på matsvinn og det er viktig. Vi må alle ta et ansvar for den store
mengden matvarer som kastes. Vi behøver ikke kaste mat, selv om datoen går ut. Vi kan bruke
luktesansen vår og smake. Ikke alltid er maten ubrukelig. Vi kan bli flinkere så vi ikke lager for mye
mat. Vi kan bruke restematen. Og ikke minst, vi kan tenke oss om når vi handler og at vi ikke handler
mer enn vi faktisk trenger. Dagligvarebransjens priskriger på enkelte produkter eller pushing av varer
ved tilbud «Ta 3 betal for 2» behøver vi ikke benytte med mindre vi klarer å benytte produktet. Vi
som forbrukere har makt – vi må benytte den.
Invitasjon. Du finner invitasjon til et spennende seminar vi skal arrangere i november. Til dette
seminaret er alle medlemmer invitert. Det er ikke et seminar bare for de som er i lag, krets eller har
tillitsverv. De er for alle medlemmer. Jeg håper å se mange av dere der.
Medlemsbladet. Bladet inneholder mange gode artikler om saker forbundet er opptatt av i tillegg til
informasjon om hva som skjer lokalt. Vår oppfordring er at du gjerne må sende oss innlegg til bladet.
Det kan være om en aktivitet laget har eller om en sak du som medlem er opptatt av.
En annen ting – kanskje kan laget tegne et abonnement på medlemsbladet vårt til helsestasjonen, et
legekontor eller annet sted i nærmiljøet. Det kan bidra til å spre informasjon. Husk bare å undersøke
med den dere vil tegne gaveabonnement til at de vil ha det. Vi andre kan jo ha et eksemplar i vesken
og legge igjen på venterom hos lege/tannlege eller lignende.
Jeg ønsker dere lykke til med vårens aktiviteter og planleggingen av høstens arbeid.
Med vennlig hilsen

Elisabeth Rusdal
forbundsleder

Til alle Kvinne- og familielag

FØDETILBUD
SVANGERSKAPSOMSORG – FØLGETJENESTE – BARSEL
Hvordan vil vi påvirke for å få et bedre fødetilbud?
Etter landsdelsseminarene 4.-5. mars kom ideen om kartlegging over hele
landet – hvordan det står til med antall jordmødre i forbindelse
svangerskapsomsorg, i forbindelse med følgetjeneste og i barsel.
Her kommer kartleggingsskjema – som hvert lag leverer til sin kommune. Der
det er flere lag i en kommune, samarbeider en om hvem som utfører
oppgaven.
Her har vi en felles oppgave – hvor vi løfter i flokk – det er det fine med å være
med i et samlende landsforbund!
Tidsperspektiv: vår- og høsten 2017.
Innleveringsfrist: 31.10.17
Svarene sendes: post@kvinnerogfamilie.no
Slik at vi i 2018 kan legge fram kartleggingen overfor politikere, myndigheter og
media i forbindelse med Landsmøtet.

………………………………….…….. kommune

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) er landsdekkende med lokallag i svært mange
kommuner.

K&F visjon og mål er:
Anerkjennelse av kvinners ulike valg gjennom livsfaser. Verdisetting av familien som
bærebjelke i utviklingen av et godt samfunn.
Styrke familiens posisjon gjennom tiltak som gir tid og mulighet til omsorg for hverandre.
Samfunnspåvirkning i kvinne- og familiepolitiske spørsmål, nasjonalt og internasjonalt.
K&F har alltid vært opptatt av gode fødetilbud og vil at kvinner skal føle trygghet og
forutsigbarhet i forbindelse med sin kommende fødesituasjon.
I den forbindelse vil K&F utføre en kartlegging over hele landet hvordan det står til med
jordmorsituasjonen rundt om i alle landets kommuner.
………………………………….Kvinne- og familielag ber om at vedlagte spørreskjema utfylles og
returneres til:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
innen ……………………………………………

På forhånd takk!

Med vennlig hilsen

KARTLEGGING AV FØDETILBUDET – SVANGERSKAPSOMSORG –
FØLGETJENESTE - BARSEL
Kommune:……………………………………………………………………………………..
Hvor mange fødsler pr. år i kommunen?..………………………………………
Hvor stor stilling for jordmor? ………………………………………………………
Hvis ikke ansatt jordmor: hvorfor?...................................................
Foreldre forberedende kurs ?………………………………………………………
Har dere organisert følgetjeneste med jordmor?.............................
Hvor langt er det til nærmeste sykehus?..........................................
Hvor tidlig tilbyr dere hjemmebesøk etter fødsel?...........................
Er jordmor på hjemmebesøk etter fødsel?...................………………….
Hvis ikke, hvorfor?.............................................................................
Hvordan er tilbudet for fødende kvinner med annet språk og
annen kultur?....................................................................................

FNs internasjonale familiedag – 15. mai – la oss markere den!
15. mai markeres FNs internasjonale familiedag for 20. gang. Dagen ble vedtatt av FN i 1997
som en direkte oppfølging av FNs internasjonale familieår i 1994. Sentralt i dette arbeidet
med å få en egen FN-dag for familien var Norges Kvinne- og familieforbund. Dagen markeres
verden over og FN vedtar hvert år et eget tema for dagen. Temaet ledsages av et budskap
fra FNs generalsekretær.
Det er slik at budskapet og tema for dagen blir kjent ganske sent. Det gjør at vi ikke alltid
klarer å komme ut med et budskap som er innenfor temaet. Vi velger derfor å ha et budskap
som er viktig for forbundet og de sakene vi skal prioritere.
Familien er den minste og grunnleggende enheten i et demokrati. For enkeltmennesket er
familien som hovedregel den viktigste arena for kjærlighet, trygghet, tilhørighet, omsorg og
personlig og sosial utvikling.
Vi har laget et budskap i forbindelse med dagen som følger vedlagt. Dette kan dere sende til
aviser og lokale medier på vegne av laget i forkant av dagen og be om at benyttes.
For de lag som ønsker å gjøre noe mer ut av markeringen av dagen enten før eller etter 15.
mai – så er det jo bare veldig flott.
Send oss gjerne noen ord og eventuelt bilder i etterkant. Så kan vi ta det med under
lokallagsstoff i bladet neste gang.
La oss sammen bruke muligheten til å synliggjøre forbundet.

Med vennlig hilsen
Elisabeth Rusdal
forbundsleder

15. MAI 2017
Bruk av digitale medier i lokalsamfunnet må ivareta integrering av
alle familier
Norges Kvinne- og familieforbund vil i forbindelse med FNs internasjonale familiedag 15. mai
sterkt oppfordre myndighetene til å sikre at bruk av digitale medier bidrar til å integrere alle
familier og den medlemmer tilgang til viktig offentlig informasjon.
Den digitale utviklingen skjer i rekordfart. I samme tempo avvikles tidligere ordninger.
Eksempler på dette kan f.eks. være overgangen fra skriftlig kommunikasjon til bruk av digital
kommunikasjon fra ulike offentlige instanser. Dette kan medføre at enkelte vil føle seg
utelukket fra viktig informasjon.
Det er også slik at internettdekningen enkelte steder i landet er vanskelig og kanskje ustabil i
kortere eller lengre perioder.
Særlig eldre opplever at de settes utenfor viktig offentlig informasjon. Det samme gjelder
folk i distriktene der lokalt tilbud overføres til nettbaserte tilbud i stedet. Dersom en skulle
ønske å få tjenesten utført uten bruk av internett, kan det for mange medføre lang reise.
Alle familier, uavhengig av medlemmenes alder, familiens økonomiske situasjon, utdannelse
m.m. har krav på å være sikret tilgang til informasjon og oppleve seg som en integrert del av
lokalsamfunnet.
Familien er den minste og grunnleggende enheten i et demokrati. For enkeltmennesket er
familien som hovedregel den viktigste arena for kjærlighet, trygghet, tilhørighet, omsorg og
personlig og sosial utvikling.
15. mai markeres FNs internasjonale familiedag for 20.gang. Dagen ble vedtatt av FN i 1997
som en direkte oppfølging av FNs internasjonale familieår i 1994. Sentralt i dette arbeidet
med å få en egen FN-dag for familien var Norges Kvinne- og familieforbund. Dagen markeres
verden over og FN vedtar hvert år et eget tema for dagen. Temaet ledsages av et budskap
fra FNs generalsekretær.

ELDREREFORM – KOM GJERNE MED SYNSPUNKTER
Regjeringen er i gang med arbeidet med en stortingsmelding om eldrepolitikk. Den nye
eldrereformen har til nå fått tittelen: «Leve hele livet». I dette arbeidet som så vidt har
startet ønskes det innspill fra befolkningen. Dette vil skje i form av dialogmøter landet rundt.
Sentralt har vi allerede sendt våre første innspill. I hovedsak tar vi der for oss følgende
emner:
 Mat
 Aktivitet og felleskap
 Helsehjelp
 Bruk av teknologi – sammenhengende tjenester
 Behov for lovendringer
Vi håper denne gangen at det ikke blir ord og løfter uten at noe mer skjer. Sammen for vi
være «vaktbikkjer» slik at det blir handling bak alle fagre ord og løfter.
Steder, tidspunkt og temaer for dialogmøtene
Dato:

Tidspunkt:

Sted:

Tema:

30. mai

kl.10.00-14.00

Stavanger

Mat

20. juni

kl.13.00-17.00

Bergen

Helsehjelp

31. august

kl.11.00-15.00

Bodø

Aktivitet/ fellesskap

26. september

kl.11.00-15.00

Hamar

Sammenheng/gjennomføring

Dersom du har synspunkter og tanker rundt morgendagens eldreomsorg, så hører vi gjerne
fra deg. Du kan sende det direkte til meg på e-post: elisabeth@kvinnerogfamilie.no eller via
administrasjonen: post@kvinnerogfamilie.no
Forbundets innspill finner du på nettsiden vår www.kvinnerogfamilie.no
Elisabeth Rusdal

OFFENTLIGE STØTTE TIL BARNEFAMILIENE
I begynnelsen av mars la utvalget som har sett på og utarbeidet forslag til fremtidig offentlig
støtte frem sine forslag.
Utvalget har arbeidet i nesten to år med denne utredningen. I løpet av denne perioden har
de hatt dialogmøter. Vårt forbund var naturligvis invitert og leverte innspill. Våre innspill
bygger på de vedtak landsmøtet i oktober 2016 vedtok og som står i vårt Prinsipprogram.
Vi ble også invitert til utvalgets fremleggelse av sine forslag og var selvsagt tilstede. Kort kan
det nevnes noen punkter utvalget foreslår:
 Gratis barnehage
 Gratis skolefritidsordning
 Øke barnetrygden, men behovsprøve den
 Fjerne foreldrefradraget
 Likedeling av foreldrepermisjonen mellom mor og far
Vi hadde noen spontane synspunkter straks forslagene ble kjent. Dette fikk vi god
mediedekning på. Selvsagt vil vi følge opp videre og se mer i detalj på utredningen. Vi har
fått den formelt til uttalelse og vil i løpet av sommeren utarbeide våre synspunkter.
Du finner våre synspunkter på forbundets nettside www.kvinnerogfamilie.no
Hva mener du som medlem? Vi hører gjerne fra deg om dine synspunkter og tanker. Send
dem enten direkte til meg på e-post: elisabeth@kvinnerogfamilie.no eller via
administrasjonen: post@kvinnerogfamilie.no

Elisabeth Rusdal

FNs bærekraftsmål
INVITASJON TIL SEMINAR – 24. – 25. november 2017
Vi inviterer alle til seminar med tema: «Kvinneperspektivet i FNs bærekraftsmål»
Seminaret vil bli to-delt; en åpen del for alle, også de som ikke er medlem av forbundet
fredag 24. november. Lørdag 25. november blir det seminar i beredskapsutvalget og vårt
internasjonale utvalg. Lørdagen er forbehold forbundets medlemmer.

Her er mer informasjon:
Tid: Fredag 24. november fra kl. 11.00 til lørdag 25. november kl. 14.00. Lunsj etter det.
Sted: Litteraturhuset, Oslo fredag 24. november. Lørdag 25. november på hotell i Oslo.
Pris: Bare fredag 24. november kr. 300,- for forbundets medlemmer
Både fredag og lørdag kr. 1 500,- inkludert middag fredag, overnatting og lunsj lørdag.
Fredag 24. november inkludert middag fredag kveld kl. 19.00 kroner 850,-.
Påmeldingsfrist: 28. september 2017. Benytt vedlagte påmeldingsskjema.

Emner som blir belyst:





Fredag:
FNs bærekraftsmål – kvinneperspektivet – internasjonalt
Nasjonal betydning av FNs bærekraftsmål
Bærekraftsmålene lokalt
K&F og bærekraftsmålene






Lørdag
Betydningen av bærekraftsmålene i Uganda
Slik tenker K&F om bærekraftsmålene når vi velger prosjekter
Beredskap nasjonalt og bærekraftsmålene – hvor finner vi dette
Lokalt arbeid videre med bærekraftsmålene

Innledere vil være blant de fremste innen de ulike områdene.
Vi håper å se mange av dere her. For å lette planleggingen setter vi pris på at du overholder
påmeldingsfristen – du må gjerne sende inn i god tid før den går ut.

PÅMELDINGSSKJEMA SEMINAR Kvinneperspektivet i FNs
bærekraftsmål
Navn:……………………………………………………………………………………………………………………….
E-post:……………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon/mobiltelefon:……………………………………………………………………………………………..

Ønsker å delta på (kryss av):
Åpent seminar fredag 24. november:
Ønsker å delta på middagen fredag 24.november (pris 500 kroner):
Ønsker å delta bare lørdag 25. november:
Ønsker å delta hele fredag og hele lørdag:
Påmeldingen er bindene. Faktura blir sendt ut sammen med nærmere informasjon etter
påmeldingsfristens utløp.
Påmelding sendes: påmelding@kvinnerogfamilie.no eller til:
Norges Kvinne- og familieforbund, Stortingsgata 12, 0161 OSLO innen 28.september 2017

LANDSMØTET 2018 – VI VIL HA DINE SYNSPUNKTER
Det er riktignok lenge ennå til landsmøtet 19. – 21. oktober 2018, men likevel vil vi ha noen
tanker fra deg. Vi er i gang med planleggingen. Men før vi fortsetter dette, vil vi gjerne ha
synspunkter fra deg om hva du tenker om landsmøtet. Vi tenker her på ideer til hvordan
dette kan bli et enda bedre og mer inspirerende arrangement. Hva skal til for at du kunne
tenke deg å delta? Hva skal til for at enda flere lag deltar?
Landsmøtet har selv vedtatt at landsmøtet skal holdes i Oslo-området, så sted kan vi dermed
ikke endre. Men vi kan jo se på dette med hovedtaler, åpning, festmiddag og om vi skal ha
gruppearbeid m.m.
Dine synspunkter sender du til: elisabeth@kvinnerogfamilie.no
Helt sikkert er det at i forbindelse med åpningen av landsmøtet skal Marie-prisen deles ut. Så
du kan jo tenke på om du vet om en verdig kandidat. Informasjon om Marie-prisen finner du
på nettsidene www.kvinnerogfamilie.no
Like sikkert er det at forslag til nytt Prinsipprogram skal diskuteres og vedtas. Du kan allerede
nå sende inn forslag til endringer av dette.
Endringer/synspunkter om Prinsipprogrammet sender du til Edel Mikkelsen som leder
komiteens arbeid: emikk@kvinnerogfamilie.no

Elisabeth Rusdal

HJELP!
På landsmøtet i oktober 2018 skal det velges: forbundsleder, 2 nestledere,
4 sentralstyremedlemmer, 3 medlemmer av valgkomitéen, kontrollkomitéen og
prinsipprogramkomitéen. I tillegg skal det velges varaer.
2 representanter, en til Norden og en til ACWW.
Vår nåværende forbundsleder Elisabeth Rusdal og nestleder Sonja Kjørlaug vil da ha sittet i 8
år og de kan IKKE gjenvelges. Se paragraf 4G i våre vedtekter.
Valgkomitéen trenger hjelp fra alle lag og kretser for å finne kandidater til alle valgene. Det
er dere som kjenner medlemmene våre. Snakk om det i laget. Husk at dere gjerne kan
foreslå medlemmer i andre lag. Ønsker dere gjenvalg på noen av de sittende må de også
foreslås for valgkomiteen.
Kandidater til øverste ledelse bør ha organisasjonserfaring.
Forslagsskjemaer blir sendt ut i begynnelsen av 2018, men ikke vent med tenkeprossessen til
da.
Det er lov å være tidlig ute.
Hilsen valgkomitéen
Anne Enger, leder a-enger2@online.no 911 79 287
Ingebjørg Rasmussen, medlem rasmussen.ingebjorg@gmail.com 988 24 018
Inger Vestby, medlem vi-marit@online.no 926 44 781
Vigdis Løseth, vara arne.loset@frenabb.no 915 90 573

Gode nyheter om Mammografibussene på Hadeland og i Valdres
Etter at det ble kjent at mammografibussene i Valdres og Hadeland skulle nedlegges ble det
skrevet noen innlegg i lokalavisene. Blant annet skrev jeg et innlegg og Årsmøte i Oppland
krets vedtok en resolusjon som kom på trykk i avisen. Resolusjonen ble også sendt Sykehuset
Innlandet og Helse Sør-Øst.
Stor var derfor gleden da jeg i Avisen Hadeland den 7. april kunne lese at Oppland Fylkesting
hadde vedtatt at mammografibussen må bestå og videreutvikles. Begrunnelsen var at,
sitat fra Avisen Hadeland:
«Mammografibussen er et viktig desentralisert tilbud som må bestå og videreutvikles»
fastslo hun som la frem forslaget. «Hun påpekte at bakgrunnen for at Sykehuset Innlandet
sier opp avtalen med mammografibussen er dårlig økonomi.
 Mammografibussen er et tilbud til kvinner i noen av kommunene som ligger
lengst unna Lillehammer sykehus, på Hadeland og i Valdres. Bussen har
mammografiapparat og radiografer om bord, og kjører fra kommune til
kommune. Slik har man utført undersøkelsene lokalt, mens bildene har blitt
sendt til Sykehuset i Lillehammer. Dermed har kvinnene sluppet å bruke en hel
reisedag for å komme seg til en timinutters screening. Brystkreft er den hyppigste
kreftformen blant norske kvinner, og tidlig diagnostisering gjør at flere kvinner
overlever sykdommen. I Oppland har man sett at oppmøtet til undersøkelsene
har økt markant i de berørte områdene etter at mammografibussen har kommet
til kommunen.
Wenche Rolstad
Nestleder

Viktige meldinger!
Porto:
Forbundet forsøker til enhver tid å være så økonomiske som mulig. Dette betyr bl.a. at vi
reduserer portoutgifter ved å benytte e-post ol. så mye som mulig. Vi har dessverre i det
siste mottatt en hel del fakturaer fra Posten Norge på straffegebyr for underbetalt porto når
det er for lite porto/frimerker på et brev og posten sjekker vekt osv.
Etter å ha undersøkt dette litt nærmere ser vi at forbundet blir fakturert for denne
straffeportoen når det gjelder brev som er sendt til oss. Brev til oss uten avsender og med
for lite porto blir altså belastet forbundet. Et eksempel på dette er et brev som mangler kr.
13,- (A-frimerke) for lite (brevet veier mer enn 20 gram, tilsvarer 2 A4-ark) gir oss en faktura
på kr. 73,- i straffegebyr. Dette er blitt et problem så vær snill å sjekke vekt og porto før dere
sender brev til oss.

Styresammensetninger etter årets årsmøter:
Det er fortsatt svært mange lag som ikke har sendt oss årets styresammensetninger. Disse
må vi få tilsendt snarest mulig. Det er umulig for oss i administrasjonen å ha kontroll på våre
tillitsvalgte uten å få denne tilbakemeldingen. Etter å ha skjerpet våre kontrollrutiner har vi
oppdaget at det dessverre en en del tillitsvalgte som ikke har betalt årets kontingent. Som
regel er dette en forglemmelse, men det er fint om dere selv også sjekker dette.

Pålogging til hjemmesiden:
Mye av vår informasjon til dere ligger på hjemmesiden under «Medlemsinfo». Her trenger
dere pålogging for å komme inn. I tillegg til skjemaer ligger medlemsbladene her slik at dere
kan lese dem hvis det tilsendte bladet er blitt borte. Her finner dere i tillegg lagsutsendelser,
informasjonsmateriell osv.

Nytt navn på utsendelsen:
Fra denne lagsutsendelsen har vi besluttet å endre navnet. Fra nå av vil det hete
Forbundsnytt. Forbundsnytt blir fra nå av også sendt til våre direktemedlemmer som har
e-post registrert.

Påloggingsinformasjonen er:
Brukernavn: kfinfo
Passord: 1915
Mette Gunnari

Forslagskasse og Chat på hjemmesiden
Forslagskasse
Forbundet forsøker hele tiden å bli bedre. Ønsket om å yte en god
medlemsservice er viktig og vi vil gjerne vite hva dere tenker.
Vi har derfor opprettet en forslagskasse på hjemmesiden. Denne finner du på
forsiden og den har en egen knapp. For å kunne yte dere den hjelp dere har
krav på og ønsker er det viktig at vi får beskjed. Benytt forslagskassen til ris og
ros. Dere kan skrive hva dere vil og det kan godt være anonymt. Vær bare
oppmerksom på at vi må vite hvem dere er hvis dere ønsker svar.
Chat
Nederst i høyre hjørne på skjermen når dere går inn på vår hjemmeside har det
nå kommet opp en rute hvor det står «Snakk med oss». Dette er et såkalt
chattevindu. Hvis dere klikker på denne ruten kan dere komme i direkte
kontakt med oss her inne på kontoret. Vi svarer så fort vi kan når vi er på
kontoret og chat’n er åpen mandag – torsdag fra kl. 09.00 til 15.00.
Hvis dere ønsker å benytte denne tjenesten utenfor kontortiden bruker dere
samme vindu. Beskjeden/spørsmålet deres blir lest dagen etterpå/påfølgende
mandag og dere får svar på mail. Det er da viktig å legge igjen navn og epostadresse.
Håper å høre fra dere, sammen blir vi bedre!
Har dere spørsmål er det bare å ta kontakt 😊
Mette Gunnari

Kontingentrefusjon 2017
I 2013 gjorde Sentralstyret et vedtak om at kretsene skulle sende inn
årsmeldingsskjema og skjema for nyvalg før utbetaling av kontingentrefusjon.
Så langt vi kjenner til har nesten alle kretsene avholdt sine årsmøter nå og vi
ber derfor alle sende dette til oss så fort som mulig.
Kontingentrefusjonen beregnes i løpet av juli og utbetales i begynnelsen av
august. Det beregnes og utbetales kontingentrefusjon kun en gang i året.
Kretsene har ulike rutiner for videreformidling av disse pengene til lagene.
Sekretariatet kan derfor ikke svare lagene på når dere kan vente å motta
refusjonen. Kontakt kretsen din.
Lag som ligger direkte under forbundet hører direkte fra sekretariatet.

