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Lokale saker
BFO
Haakonsvern
Nyhetsbrev

Takk for sist alle sammen.

Skoletilleggsaken

Det er mye som har skjedd siden
sist nyhetsbrev, men vi skal nok få
nøstet opp i det meste. Og husk,
har du noe du lurer på eller noen
tanker/meninger du ønsker å
fremme, ikke nøl med å ta kontakt.
Vi er her for DEG!

Militært opplæringspersonell mistet 1.juni 2016 skoletillegget.
Siste frist for å kreve videreføring av tillegget var 1 september
2018. BFO har mottok rundt 300 krav om videreføring. Dette
var veldig bra, det var tydelig at dette var en sak med mange
tanker og følelser. Forhandlingene er ferdigstilt og ingen
krav ble dessverre tatt følge. Dette kom meget
overraskende på alle parter. BFO jobber videre i samarbeid med
NOF og gjør en vurdering på eventuelle juridiske handlinger
videre. Følg med på www.bfo.no for oppdateringer i saken.

Lokalforeningen!
BFO LF består nå av pesonell fra
flere ulike avdelinger bl.a MTA,
Korvett, Fregatt, Mine, SSS osv. I
tillegg har man en god blanding av
gammelt og nytt personell både fra
OR- og Of-søylen. Lokalforeningens
leder er OK Jostein Helle, han jobber
til vanlig som Seksjonsleder ved
KNMT/SSS.

Marinemesterskapet 2019

Lokalforeningen har jevnlige
samlinger og står topp motivert klar
for å gjøre nettopp DIN dag bedre.

Deployering

Marinemesterskapet gikk av stabelen på Haakonsvern 28
og 29 mai.
BFO var på plass med forfriskninger til utøvere og
medlemskonkurranse. Premiene var Øl-smaking på Briggen
med 7Fjell og 2 powerbanks. Vinnerne er kontaktet. Flere
var innom å fikk svar på ting de lurte på eller bare og slo
av en prat.

Høsten kommer fort og flere av enhetene våre skal
deployere ut i Stående NATO styrker.
I den forbindelse vil vi minne på våre medlemmer å
sjekke/bestille følgende:
-

HELFO kort
Pass
Forsikringer

I tillegg vil vi anbefale samboere å ha en samboer
kontrakt på plass før deployering. Flere eksempler lett
tilgjengelige på internett.

Greit å vite
#under28
BFO ønsker å gjøre hverdagen enklere for deg til og med 28 år
(gjelder ut året du fyller 28)
Her får du bl.a :
Innbo-, ulykkes- og reiseforsikring for 171kr/mnd
50% startbonus på bilforsikring
Sjekk www.BFO.no

BFO skolen
Lokalforeningen har gjennomført 2 kurs på vårparten 2019 i BFO
Grunnkurs/lokalforeningskurs og kurs i lover og avtaler. Kursene er
STERKT anbefalt for våre ATV, Lokalforeningsmedlemmer og andre
interesserte. Tillitsvalgte har krav på fri og søker dette iht gjeldene
HTA. BFO dekker ellers alt. Nye kurs kommer snart. Følg med!
BFO er den eneste organisasjonen med egen skole for alle sine
medlemmer. Her tilbys skreddersydde kurs for deg som ansatt,
tillitsvalgt eller arbeidsgiver. Sjekk kalenderen på www.BFO.no og
meld deg på i dag. Alle utgifter ifm kurs blir dekket av BFO!
Søk stipend i dag! BFO tilbyr stipend til sine medlemmer som
ønsker å videreutdanne seg. Se www.BFO.no for å se om du er
søkeberettiget.
Videreutdanning gjennom Høyskolen i Christiania. BFO skolen har
ingått en avtale med Høyskoen i Christiania. 20% rabatt på
videreutdanning for medlemmet OG samboer/partner i
sammehusstand.

BFO`s tilhenger på Haakonsvern
Nå har det blitt enda enklere å låne BFO`s
tilhenger ved Haakonsvern. Les informasjon på
lokalforeningens sider på intranett.
Hengerne er nå lagt inn som en ressurs i Outlook,
noe som betyr at den bestilles på lik linje som et
møterom. Sjekk kalenderen og bestill når det
passer for deg. Husk å sette opp hvem som er
POC for lånet og et tlf nr vedkommende kan nåes
på.

Navneopprop BFOs
ATV`er ved Haakonsvern
BFO lokalforening ved HOS prøver å få en fullstendig og
oppdatert oversikt over de forskjellige ATV`ene ved de
ulike avdelingene. Det er flere som har meldt seg. Tusen
takk! Men vi mangler fortsatt en god del. Dette trenger
vi for å lettere nå ut til alle våre medlemmer med
informasjon, nyheter osv. Samtidig forenkler det
prosessen ved eventuelle avdelingsbesøk, da ATV`ene
kan brukes som kontaktpersoner. Er du ATV, send oss
gjerne navnet ditt, samt avdeling til Fis B postkassen til
BFO lokalforening Haakonsvern. Er du ikke ATV, send oss
gjerne navnet på din ATV på samme postadressesom
over.
Hjelp oss å hjelpe dere 

Lokale medlemsfordeler
BFO lokalforening står fritt til å avtale lokale fordeler for sine
medlemmer  I den anledning spør vi dere, våre kolleger og
felles BFO medlemmer. Hva ønsker dere at BFO lokalforening skal
prøve få til lokale avtaler på? Her er det i grunn bare fantasien
som setter grenser. BFO lokalforening kommer til å fronte våre
OVER 1000 medlemmer ved Haakonsvern for å prøve å få til de
beste avtalene for oss.
Per nå har BFO lokalforening ordnet med 20% på Bilextra
Vestkanten.
Bergen baberstue gir sjømanns rabatt på 10%
Kjøreskolen ved Vestkanten har HOS rabatt.
Husk også at vi her flere gode medlemsfordeler via YS appen og
BFO sentralt.
Last ned YS appen på din mobil så har du medlemskort og
fordelene dine lett tilgjengelig i lommen.
Hva kan BFO lokalforening gjøre for deg og din avdeling?
BFO lokalforening er her for dere. Ønsker dere at det arrangeres
briefer, avdelingsbesøk, temaaftener osv, så er det bare til å ta
kontakt. BFOs mål er å fremme medlemmets økonomiske, faglige
og sosiale rettigheter. På Haakonsvern faller dette ansvaret på
lokalforeningen. Grip muligheten!

