LAGSUTSENDELSE
NR 3- 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Julehilsen
Forbundsleders brev
Åpent seminar «Hva! Skal du føde nå?» 4.-5. mars 2017
Nordens sommerkonferanse, 16-18. juni i Sandefjord
Vedtektsendring – Husstandsmedlem - Nyvalg fra landsmøtet
Resolusjoner vedtatt på Landsmøtet
Forbundets nye hjemmeside
Innmeldingsskjemaer – lag – husstand – junior –
direktemedlem
9. Årsplan 2017
10. Julegavetips
11. Ny informasjonsfolder – kortversjon av prinsipprogrammet
Fremtiden – et felles ansvar

Vi minner om:
Husk send inn alle endringer i navn, adresser, telefon, e-post, ved valg eller
skifte av tillitsvalgte og lignende. 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

JULEN 2016
Takk til dere alle for et godt samarbeid gjennom 2016.
Det har vært et aktivt år med et godt gjennomført
landsmøte. I tillegg har vi hatt mange spennende aktiviteter
og saker på programmet.
I juni var mange av oss sammen i Oslo et par dager på
inspirerende seminarer! Engasjementet hos våre medlemmer
og tillitskvinner er på topp – og det smitter!
I oktober hadde vi landsmøte på Gardermoen. Stemningen
var god og sakene var mange. Et av høydepunktene var
utdeling av Marie prisen 2016, som i år gikk til Bente Øien
Hauge for sin innsats for å bevare lokalsykehus og
kampen for lokale fødetilbud . Et annet høydepunkt var
høytlesning av forfatteren av Husmorboka.
Vi gratulerer samtidig alle nyvalgte tillitskvinner i
forbundet sentralt.
Forbundsledelsen og administrasjonen takker for et flott år.
Vi ønsker alle en fredelig jul og et riktig godt nytt år.
Julehilsen fra
Elisabeth Rusdal

Sonja Kjørlaug

Wenche Rolstad

Mette Gunnari

Dette er årets siste sending fra forbundet og også den inneholder viktig informasjon.
Vi vet at tiden er der hvor det er julemøter eller at dette akkurat har vært holdt. Likevel vil vi
tradisjonen tro komme med informasjon og denne gangen en del rundt 2017. Så håper vi at
du deler den med medlemmene i styret og i laget ditt.
Aller først – tusen takk for tilliten til å få nok en periode som forbundsleder. Jeg sammen
med mine to nestledere skal gjøre vårt beste for å vise at vi er denne tilliten verdig. Videre
arbeide med å bringe forbundet og sakene våre opp og frem i lyset. Vi vil nå også ha fokus på
å styrke organisasjonen vår. Og i dette arbeidet trenger vi hver og en av dere. Så til det som
skjer og skal skje.
Seminar – mars 2017. Første helgen i mars arrangerer forbundet seminar 5 steder i Norge på
samme tid og med samme tema. Informasjon om dette er i denne sendingen. Vi ber dere
informere medlemmene om dette og sette av datoen. Ta det med i planleggingen når dere
vedtar budsjett i kretser og lag. Vi vil ha dere alle med. Og dette seminaret er også åpent for
alle. I forbindelse med seminaret vil vi holde kurs. Så har dere medlemmer som stiller til valg
i styret eller som er interessert i forbundets arbeid generelt, inviter dem til helgen. Selvsagt
vil vi også ha med dere som har hatt verv i mange år og kjenner forbundet godt. Vi trenger
alle å komme sammen og hente inspirasjon til videre innsats.
Kontingent 2017. 2. eller 3. uken i januar 2017 sendes kontingenten ut til alle medlemmer.
Dette skjer på samme måte som i 2016. Vi kan ikke sende ut tidligere. Årsaken er kravene til
kontroll av medlemstall 31.12.2016 som myndighetene setter. Det tall på betalte
medlemmer vi har da, danner grunnlaget for den offentlige støtten forbundet får. Dette er
det en del arbeid med og det kan ikke skje før rett over nyttår. Og du – husk at for å ha
tillitsverv i forbundet må man være medlem og betale kontingent.
Hva skjer – hvordan få informasjon. Vi har nå kommet dit at vi klarer å oppdatere
medlemssidene raskt med informasjon om synspunkter forbundet har i aktuelle saker. Vi har
også oppdatert sidene med medlemsinformasjon. Der er nytt prinsipprogram, oppdaterte
vedtekter og selvsagt også kortversjonen av prinsipprogrammet. Du finner også alle
skjemaer der. I nettbutikken finner du mange produkter, også Husmorboka – en flott
julegave. Så veldig lurt å ta en titt innom der. Alle protokoller ligger også der. Vi holder i
disse dager på med å gjøre ferdig landsmøtets protokoll. Men dette tar litt tid. Fortløpende
informasjon legger vi også til en viss grad ut på forbundets Facebooksider.
Mat som integreringstiltak. I begynnelsen av 2017 vil vi sette i gang med å samle
matoppskrifter. Vi vil utfordre medlemmene til å sende oss sine oppskrifter. Det vi er på jakt
etter er – én norsk rett og én rett fra utlandet. Dette vil vi så videreformidle. Mer
informasjon kommer over nyttår. Men sett i gang og tenk hva du kan bidra med. Hvem kan
du snakke med for å få en utenlandsk rett?
Dine synspunkter er viktige. Vi har nå fått en «boks» på nettsidene våre. Der kan du komme
med forslag og synspunkter. Ta en titt og ikke minst informer medlemmene om denne
muligheten.
Jeg benytter anledningen til å takke hver og en for hyggelig kontakt i 2016. Og ikke minst –
tusen takk for innsats dette året. Uten den hadde vi ikke kommet så langt som vi er. Nyt
juledagene og velkommen til innsats i januar 2017.

Elisabeth Rusdal
forbundsleder

SETT AV DATOENE – 4. – 5. mars 2017
Lørdag 4. mars skjer det over hele landet
ÅPENT SEMINAR – «HVA! SKAL DU FØDE NÅ?»
Om fødetilbud, helsestasjoner og husmorvikar
Seminaret holdes følgende steder og hvem i sentralstyret som har ansvaret og deltar hvor:
 Bodø – Sentralstyremedlem Oddlaug Hovdenak
 Trondheim – Sentralstyremedlem Anne Eggestøl
 Bergen – Sentralstyremedlem Christine Andreassen
 Stavanger – Sentralstyremedlem Edel Mikkelsen
 Oslo - Ledelsen
Seminaret holdes fra kl. 10.00 til kl. 14.00 og blir åpent for alle – også ikkemedlemmer av
forbundet.
Vi planlegger også muligheter for et fakkeltog lørdag ettermiddag med fokus på det åpne
seminarets tema.
Så bruker vi resten av helgen til å arbeide med forbundet og kunnskap om hvordan vi kan
arbeide.
Vi starter lørdag ettermiddag og holder på til søndag 5. mars kl.14.00. Denne delen av helgen
er selvsagt for alle medlemmer – enten man er med i lagsstyret/kretsstyret eller ei.
I løpet av denne helgen vil det også bli satt av egen tid til kretsstyrene.
Endelig program og påmeldingsskjema kommer i lagsutsendelsen i januar.
Vi ber om at dere sørger for informasjon til medlemmene allerede nå, slik at det kan legges
inn i planene.

Norges Kvinne-og familieforbund har gleden av å
invitere til Nordens Kvinneforbund sin
sommerkonferanse 16. – 18. juni. 2017 i Sandefjord.
Tema: Matglede.

Sommerkonferansen blir avholdt på Hotell Scandic Park Sandefjord.
Adr:Strandpromenaden 9.

Sandefjord er en moderne by som ligger 120 km sør for Oslo. Byen
har en interessant historie, vakker natur og mange
kulturarrangementer. Byen har mye å tilby med 116 øyer og skjær,
150 km kystlinje, strender, viker og klipper, i tillegg til spor etter 1000
år gamle bosetninger fra Vikingtiden.
Hotell ligger innen gangavstand til sentrum. Hotellet har gratis Wi-Fi,
spa og velværesenter, innendørs svømmebasseng og badstue.
Sandefjord lufthavn Torp ligger 7 km.fra hotellet og fra Sandefjord
jernbanestasjon er det en spasertur på ca.10 min.ColorLine
ferjeterminal 0,4 km. der ferjen fra Strømstad legger til kai.

Hvalfangstmonumentet.

På bussturen vil vi blant anna besøke Sandefjords mest kjente
skulptur, et minnesmerke over hvalfangsten, laget av Knut
Steen på slutten av 1950-tallet. Hvalfangstmonumentet viser
fangstfolk ved årene i åpen båt, med harpunen klar og vannet
sprutende rundt seg. Det mektige monumentet ved havna er
laget som en kompassrose, og det roterer sakte rundt sin
egen akse. Sett deg ned på en av benkene og følg med!
Monumentet ble donert til byen av konsul Lars Christensen
og AS Framnæs Mek. Værksted.
Sandefjords historie er uløselig knyttet til hvalfangsten. Den
var på sitt høyeste i 1954 da så mange som 2.800 mann fra
distriktet hadde hyre på hvalfangst; på hvalbåt, flytende
kokeri i Sørishavet eller på hvalfangststasjon på en av øyene i
Antarktis. Da hadde byen lenge vært sentrum for den
internasjonale hvalfangsten. Eventyret startet allerede i 1881,
da hvalbåten "Haabet" ble utstyrt for fangst i Finnmark. I
1905 gikk den første av svært mange ekspedisjoner - med
kokerier og hvalbåter - til Antarktis. Byen opplevde stor
økonomisk oppgang, og hvalfangsten skapte positive
ringvirkninger i næringslivet i byen og distriktet.

Sandefjord kirke

Sandefjord kirke er en langkirke fra 1903 i Sandefjord
kommune, byggverket er i tegl og har 600 plasser. Kirken gikk
med i bybrannen i 1900 sammen med store deler av sentrum
for øvrig. Etter brannen ble dagens Sandefjord kirke bygget.
Innvendig er kirken senere blitt betydelig fornyet. Altertavlen
ble laget i 1963 av Dagfin Werenskiold og består av 17 felter
grovt hugget i mahogny. Den er meget stor og inneholder
scener fra Jesu liv.Klokkespillet i Sandefjord kirke er datastyrt
og er av internasjonal standard. Det spiller hver time på
dagtid.

Program
Torsdag 15. juni
17.00
Fredag 16. juni
07.00 - 08.30
08.30 - 09.30
10.00

11.00
11.45
12.30
13.30
14.15
15.00
16.00
16.45
17.00
19.30

NORDENS KVINNEFORBUNDS KONFERANSE
Hotell Scandic Park Sandefjord,Norge.
16. – 18.juni 2017.
« Matglede»
Ankomst/registrering.
Sosial samling for de som har kommet – frivillig.
Frokost.
Registrering.
Åpning.
Velkommen til konferansen v/ forbundsleder Elisabeth Rusdal
Velkommen til Sandefjord v/ordfører
Nordens president åpner konferansen.
Kaffe/te
Foredrag: Barn og matglede.
Foredrag: Matglede og inspirasjon i familien.
Lunsj.
Foredrag: Matglede i alderdommen.
Foredrag: Gladmat i sykehjem.
Afternoon Taste Break- pausebuffet m/kaffe/te.
Foredrag: Mat – innhold en utfordring.
Foredrag: Mat som medisin.
Fritid!
Konferansemiddag på hotellet.

Lørdag 17. juni.
7.00 – 8.30.
09.00.
13.00.
14.00
14.45
19.00

Frokost.
Busstur i Sandefjord med besøk i Sandefjord kirke,
Hvalfangstmonumentet- museum og flere attraksjoner i Sandefjord.
LUNSJ på hotellet
ACWW v/ Elisabeth Rusdal
Innsamling – Pennis for Friendship – vennskapsmynten.
Afternoon Taste Break- buffet m/kaffe/te.
Fritid etter møteslutt lørdag - mulighet for ”rusletur” i Sandefjord.
Festmiddag på hotellet.

Søndag 18. juni
07.00 – 8.30.
09.00.
10.30.
11.00.
12.30.

Frokost.
Lokalt arbeid i Norges Kvinne- og familieforbund.
Innlegg fra lokallagene.
Presentasjon av Nordens kvinnekonferanse 2018.
Uttalelse fra konferansen.
Avslutning.
Lunsj.
Vel hjem!

Påmeldingsblankett.
Til Nordens Kvinneforbunds Sommerkonferanse i Sandefjord, Norge
Sted: Hotell Scandic Park Sandefjord.16. – 18. juni 2017.
Arrangør: Norges Kvinne-og familieforbund.
Påmelding sendes senest 31.mars 2017 til Mette Gunnari,
mette@kvinnerogfamilie.no ,
Norges Kvinne- og familieforbund, Stortingsgt. 12, 0161 Oslo, Norge
Bindende påmelding.
Deltakers navn :
…………………………………………………………………………………………………….
Adresse: ……………………………………………………………………………………..
Telefon: ………………………………………..E-post:……………………………………………………
Lokallag:…………………………………………………………………………………………………………
Konferansepris: Kr. 5.450,- pr. pers. i dobbeltrom. (forbehold om valutaendring)
Kr. 6.450,- i enkeltrom. (forbehold om valutaendring)
Inkluderer 3 overnattinger, torsdag 15.6 – søndag 18.6. Måltider 16. og 17.
Lunsj før avreise søndag.
(OBS. Mat 15. inngår ikke i konferanseavgiften) Guidet bussrundtur i
Sandefjord, festmiddag.
Ønsker enkeltrom…………………….

Ønsker dobbeltrom…………..

Ønsker å dele rom med …………………………………………………………………………………..
Spesialdiett ……………………………………………………………………………………………………..
Ankomstdag ……………………………………………. Avreisedag .……………………………….
Faktura på deltakeravgift blir sendt ved påmelding.
Ta gjerne kontakt med meg om noe er uklart!
Med vennlig hilsen
Mette Gunnari
Tlf: 22 47 83 81, E-post: mette@kvinnerogfamilie.no

Vedtektsendring vedtatt på landsmøtet
På landsmøtet i oktober ble det vedtatt at det som tidligere het
familiemedlemskap nå skal hete husstandsmedlemskap. Dette for å
klargjøre at medlemskapet gjelder for medlemmer som har samme
adresse som det ordinære medlemmet. Det følger ett medlemsblad til
husstanden og husstandsmedlemmet betaler redusert kontingent som
før.
_________________________________________________________________________________________________________________

Nyvalg av sentralstyre vedtatt på landsmøtet
Etter valget på landsmøtet ble ledelsen i forbundet utvidet med en ekstra
nestleder og sentralstyret ble utvidet fra fem til syv medlemmer. Medlemmene
i det nye styret er som følger:
Forbundsleder
Elisabeth Rusdal
Skogveien 41, 1368 Stabekk
Tlf. 913 28 164 (mob)
E-post: elisabeth@kvinnerogfamilie.no

Nestleder
Sonja Kjørlaug
Holteigveien 17, 6854 Kaupanger
Tlf. 57 67 82 29 (p) 975 15 971 (mob)
E-post: sonja@kvinnerogfamilie.no
Nestleder
Wenche Rolstad
Skarimoen 32, 2760 Brandbu
Tlf. 61 33 41 18 (p) 402 44 896 (mob)
E-post: wenche@kvinnerogfamilie.no
Medlem
Christine Andreassen
Walemsviksv. 25, 5164 Laksevåg
Tlf. 55 34 60 04 (p) 950 41 886 /
952 23 748 (mob)
E-post: christine.andreassen@outlook.com

Medlem
Edel Mikkelsen
Flotmyrgaten 149, 5527 Haugesund
Tlf. 52 73 70 67 (p) 906 27 735 (mob)
E-post: emikk@online.no
Medlem
Anne Margrethe Eggestøl
Beisvågvegen 103, 7810 Namsos
Tlf. 916 93 920 (mob)
E-post: anne.eggestol@ntebb.no
Medlem
Oddlaug Hovdenak
Åsleet 45, 6456 Skåla
Tlf. 951 24 753 (mob)
E-post: oddlaug.hovdenak@hotmail.com
1. varamedlem
Elin Hvidsten
Bekkjarvikveien 24, 5114 Tertnes
Tlf.915 84 287 (mob)
E-post: elin.hvidsten@live.no
2. varamedlem
Inger Berger
Ekkilsøyveien 72, 6530 Averøy
Tlf. 976 14 248 (mob)
E-post: inger.berger@neasonline.no

GRATIS FYSIOTERAPI TIL DE GRUPPENE SOM TRENG DET MEST
Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) samlet til landsmøte på Gardermoen
21. – 23. oktober 2016 har enstemmig vedtatt følgende resolusjon:
Alle kronisk syke skal i samarbeid med fastlegen, ha gratis fysioterapi slik at
disse uten bekymring for egen økonomi, har mulighet til å fungere i det daglige
liv.
Effekten av behandlingen skal vurderes av lege og fysioterapeut sammen med
pasienten hver 3 måned.
Norges Kvinne- og familieforbund henstiller til regjeringen om å styrke
nåværende ordning.
Med vennlig hilsen
Norges Kvinne- og familieforbund
Elisabeth Rusdal
forbundsleder

KREVER FORBUD MOT SALG AV GTA-SPILLENE
Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) samlet til landsmøte på Gardermoen
21. – 23. oktober 2016 har enstemmig vedtatt følgende resolusjon:
Norges Kvinne- og familieforbund krever forbud mot salg av GTA-spillene i
Norge.
Australia har allerede et slikt forbud, og vi krever at Norge følger deres praksis.
GTA-spillene er blitt kalt en sandkasse for vold. Selskapet Rockstar velger å tillate framstilling
av dreping og ondskap mot kvinnelige prostituerte som underholdning. I spillene går menn
på jakt etter prostituerte kvinner og dreper dem på forskjellige måter. Ofrene blir øksedrept,
knivdrept, overkjørt av bil, skutt og satt fyr på.
Tilgjengelig forskning viser at brukerne av spillene blir yngre og yngre tross 18-års
aldersgrense. Spillene alminneliggjør og ufarliggjør vold og dreping. Dette bidrar til vold og
trakassering mot jenter/kvinner.
Med vennlig hilsen
Norges Kvinne- og familieforbund
Elisabeth Rusdal
forbundsleder

STRAFFERABATT I VOLDS-OG OVERGREPSSAKER – RESOLUSJON FRA
LANDSMØTET
Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) avholdt landsmøte i tiden 21. – 23. oktober. På
landsmøtet var over 100 medlemmer tilstede. I tillegg til ordinære landsmøtesaker
behandlet landsmøtet resolusjoner.
Følgende resolusjon ble enstemmig vedtatt:
«I det siste har vi flere ganger hørt i pressen at overgripere får redusert straff (strafferabatt)
grunnet tilståelse eller at saken har tatt for lang tid i rettsapparatet.
For Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) er strafferabatt helt uakseptabelt i vold- og
overgrepssaker.»
Vi har både i forkant av landsmøtet og etter landsmøtet notert oss flere saker der overgriper
er innrømmet strafferabatt enten fordi det har tatt tid å få saken opp i retten eller at det sås
tvil om ikke offeret har oppfordret til overgrep. Vi reagerer sterkt på dette. Et nei er et nei.
Videre ser vi det som svært diskriminerende at kvinner – de er som regel offer i disse sakene
– ikke skal ha samme rett til å kle seg, bevege seg i det offentlige rom eller innta et glass
alkohol som menn. Den siste tids hendelser virker på oss som om vi nå har fått et kraftig
tilbakeskritt med tanke på kvinners rettsvern. Dette må det gjøres endringer i.
Det at saken tar tid å få opp inn for rettssystemet er en økt belastning for offeret. Man må
via rettssaken gjennom opplevelsen på ny. Det setter nye spor og gjør det vanskelig å
komme videre i bearbeidelsen av hendelsen. Det påfører flere ganger offeret nærmest nytt
overgrep.
Det å sette noe av ansvaret over på offeret ved å i dom gi uttrykk for at offerets klesdrakt
skal invitere til overgrep, flytter skyld over på offeret. Vi er av den oppfatning at dette vil
medføre at flere kanskje å velge bort en anmeldelse. Man orker ikke belastningen.
Strafferabatten kan medføre at offeret ikke ser hensikten. Dermed risikerer vi at overgripere
går fri og kan fortsette med nye overgrep.
Da strafferabatten ble innført var det for å sikre at flere ble dømt. Slik vi vurderer
situasjonen i dag, så kan det virke som dette ikke fungerer.
Vi ser frem til videre samarbeid om denne saken.
Med vennlig hilsen
Norges Kvinne- og familieforbund
Elisabeth Rusdal
forbundsleder

RESOLUSJON FRA LANDSMØTET – MAT OG HELSEFAG I SKOLEN
Norges Kvinne- og familieforbund avholdt landsmøte 21. – 23. oktober. Blant sakene som ble
behandlet var forslag til resolusjon om faget mat og helse i skolen. Følgende resolusjon ble
enstemmig vedtatt:
«Mat- og helsefag i skolen er like viktig som realfag.
Dagens regjering stiller høye krav til utdanning av lærere i den norske skolen når det gjelder
realfag.
Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) mener tiden er kommet til å stille krav overfor
kommuner og den enkelte skole når det gjelder mat- og helsefaget. Man vet at kost og
helses betydning for barn og unges læring også påvirker valg av mat som voksne.»
Det stadig økende presset på familiens tid, samt trender i samfunnet, har ført til at felles
måltider ikke lenger er en selvfølge. Dermed utvikles lett dårlige kostvaner hos både voksne,
barn og ungdom. Vi mister viktig kunnskap om matens tilberedning og kunnskap om
råstoffer gjennom bruk av ferdigmat og halvfabrikata. Skolen har derfor en viktig oppgave
med å gi barna kunnskaper om mat og måltider for å kunne fremme gode matvaner.
K&F mener derfor art faget kosthold og helse i grunnskolen må styrkes alt fra 1.klasse.
Vi mottar stadig signaler om at denne undervisningen slåss sammen og samles, videre at det
ikke er tilrettelagt for undervisning der elevene kan lage mat. Som et eksempel kan nevnes
at det ikke er mange årene siden Voksen skole i Oslo fikk skolekjøkken.
I tillegg savner mange lærere som har ansvar for denne type undervisning fagmiljø og
muligheter for utvikling og oppdatering av sine kunnskaper. Dette i tillegg til ofte manglende
ressurser gjør at vi mener det er på høy tid at det fra regjeringens side nå må satses på dette
faget i grunnskolen.
Vi bidrar selvsagt gjerne til videre debatt rundt dette dersom det er ønskelig.
Med vennlig hilsen
Norges Kvinne- og familieforbund
Elisabeth Rusdal
forbundsleder

RESOLUSJON FRA LANDSMØTE – HUSMORVIKAR PÅ RESEPT
Norges Kvinne- og familieforbund avholdt landsmøte 21. – 23. oktober. Blant sakene som ble
behandlet var forslag til resolusjon om husmorvikarordningen. Følgende resolusjon ble
enstemmig vedtatt:
«Husmorvikar på resept
Småbarnsforeldre treng avlasting og praktisk hjelp ved sjukdom. Tilbod om husmorvikar eller
annen akutthjelp i staden for sjukemelding for den som skal gje omsorg. Husmorvikar på
resept.»
Vårt forbund har tatt opp saken om husmorvikar en rekke ganger. Vi ser at behovet er der.
Noen kommuner har et tilbud, andre har litt og mange har ingenting. Vi har også etter at sak
om husmorvikar og behovet for denne ordningen har vært i media, mottatt henvendelser fra
fastleger som også skulle ønske seg et slikt tilbud. Skal det bli en realitet, må det et statlig
initiativ til.
Vi håper nå at regjeringen tar grep og sikrer en husmorvikarordning.
Vi bidrar selvsagt gjerne til videre debatt rundt dette dersom det er ønskelig.
Med vennlig hilsen
Norges Kvinne- og familieforbund
Elisabeth Rusdal
Forbundsleder

BLIKKFANG ELLER IKKE
Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) samlet til landsmøte på Gardermoen
21. – 23. oktober 2016 har enstemmig vedtatt følgende resolusjon:
Norges Kvinne- og familieforbund krever at plassering av godterier ikke skal
være rett ved butikk-kassene. Ved betaling blir det «kjøpstvang» for foreldrene.
Godterier plasseres utilgjengelig for små barn.
Med vennlig hilsen
Norges Kvinne- og familieforbund
Elisabeth Rusdal
forbundsleder

Forbundets nye hjemmeside
www.kvinnerogfamilie.no
Her finner du blant annet:
 Forslagskasse – Vi ønsker både ris og ros og hører gjerne fra dere
 Aktivitetskalender – en oversikt over møter og andre tilbud
lokalt. Det forutsetter at lagene legger inn arrangementene.
 Aktuelle nyheter, pressemeldinger osv.
 Innmeldingsskjema
 Bestille salgsartikler – vi har flere nye produkter

 Lukkede sider med medlemsinformasjon som protokoller,
diverse skjemaer, verktøykassen, nytt prinsipprogram, nye
vedtekter, ny informasjonsfolder og mye mer.

Husk også at vi har en Facebook-side som er i flittig bruk. Her legges også ut
nyheter og aktuelle saker. Vi setter pris på at dere liker og deler innleggene. Da
er det flere som kan lese om vårt viktige arbeid.

Innmeldingsskjema Norges Kvinne- og familieforbund
medlem til lag
Fornavn:

Etternavn:
Adresse:
Postnr./sted:
Tlf:
E- post:
Fødselsår:
Lagets navn:

Ønsker mer informasjon om
Kryss av:
K & F's arbeid innenfor hovesatsningsområdet KVINNEPOLITIKK
K & F's arbeid innenfor hovesatsningsområdet FAMILIEPOLITIKK
K & F's arbeid innenfor hovesatsningsområdet FORBRUKERPOLITIKK
K & F's arbeid innenfor hovesatsningsområdet INTERNASJONALT ARBEID

Returneres: Norges Kvinne – og familieforbund
Stortingsgata 12,
0161 Oslo
Tlf: 22 47 83 80
e-post: mette@kvinnerogfamilie.no
Du kan også melde deg inn via vår hjemmeside:
www.kvinnerogfamilie.no

Norges Kvinne-og familieforbund Husstandsmedlemskap
Hovedmedlem:
Fornavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr./sted.:
Tlf:
E-post:
Fødselsår:
Lagets navn:
Husstandsmedlemmer:
Navn:

Fødselsår:

Navn:

Fødselsår:

Navn:

Fødselsår:

Navn:

Fødselsår:

Navn:

Fødselsår:

Returneres:

Norges Kvinne– og familieforbund, Stortingsgata 12,
0161 Oslo
Tlf: 22 47 83 80
E-post: mette@kvinnerogfamilie.no
Innmelding kan også gjøres på www.kvinnerogfamilie.no

Innmeldingsskjema Norges Kvinne- og familieforbund
Junior 0-18 år
Fornavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr./sted.:
Tlf:
E-post:
Fødselsår:
Lagets navn:
Håndverkstedets navn:
Aktivitet for barn og unge:
Signatur fra foresatte:

Returneres:

Norges Kvinne – og familieforbund
Stortingsgata 12
0161 Olso
Tlf: 22 47 83 80
E-post: mette@kvinnerogfamilie.no
Du kan også melde deg inn på www.kvinnerogfamilie.no

Innmeldingsskjema Norges Kvinne- og familieforbund
Direktemedlem
Fornavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr./sted.:
Tlf.:
E-post:
Fødselsår:

Ønsker mer informasjon om
Kryss av:
K & F's arbeid innenfor hovesatsningsområdet KVINNEPOLITIKK
K & F's arbeid innenfor hovesatsningsområdet FAMILIEPOLITIKK
K & F's arbeid innenfor hovesatsningsområdet FORBRUKERPOLITIKK
K & F's arbeid innenfor hovesatsningsområdet INTERNASJONALT ARBEID

Returneres: Norges Kvinne – og familieforbund
Stortingsgata 12,
0161 Oslo
Tlf: 22 47 83 80
e-post: mette@kvinnerogfamilie.no
Du kan også melde deg inn via vår hjemmeside:
www.kvinnerogfamilie.no

