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ARENDALSUKA 2017 
Det er 6. gang denne uka arrangeres, og AEF deltok med forbundssekretær Trine Lund og organisasjonssekretær Line 
Olsen 15-17. August på stand til Actis. 
Dette var et fantastisk arrangement med over 700 arrangementer og 200 organisasjoner representert på stand. Alle 
arrangement var gratis, og det var en unik mulighet til å dele erfaringer og knytte nye kontakter.  AEF var godt synlige i 
våre røde T-skjorter, og vi delte ut mange brosjyrer og annet materiell fra AEF. Det var mange som var innom vår 
stands for en prat om våre prosjekter.  To av våre medlemmer Ole Henrik Grønn og Oddmund Hansvik var innom og 
syntes det var flott at AEF var synlige under Arendalsuka. 
 AEF deltok på Frivillighetsfesten som Frivillighet Norge arrangerte. Her var det spørsmål til tre sentrale politikere og 
musikk av Knut Anders Sørum samt mange forskjellige organisasjoner fra hele det frivillige Norge representert. 
Arendalsuka bar sterkt preg av at det er valg i år, og vi deltok på Arbeiderpartiets time. Neste år håper vi på å delta hele 
uka. Vi takker Karin Sæther for en hyggelig velkomst og at vi fikk bo der under Arendalsuka. 
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Leirene 2017
Sommerens leire er over. 29 barn fra 6 til 12 år har fått en 
uke med lek, moro og gode ferieminner. Dette er den glade 
nyheten om årets leire. Men, vi skulle vært så mange flere!! 
Vi skulle også hatt rundt 50 ungdommer fra 13 til 17 år på 
leir i år. Vi skulle også gjerne fått til leir for enslige forsørgere 
med barn.  

Dessverre så går ikke alt etter planen bestandig. 
Ferieklubben for barn og ungdom fikk ikke støtte fra Bufdir i 
år, dette førte til at vi måtte kreve en liten egenandel fra 
deltagerne, noe som viste seg å være vanskelig. Men!! AEF 
gir ikke opp og vi kommer sterkere tilbake neste sommer. Vi 
synes vi fikk gjennomført to veldig fine leire tross alt. Dette 
er mye takket være all støtten vi har fått. I forrige utgave 
takket vi noen av de som støttet oss økonomisk. Etter den 
tid fikk vi mer å glede oss over!! Rema 1000 Dikeveien i 
Fredrikstad sponset alt vi trengte til frokost og kveldsmat til 
22 barn og 5 ledere på Strandstua. Kiwi Elingaardkilen 
sponset leker, baller og spill. 

Leiren i Nordland ble også sponset. Vi takker for bidrag: 
Postkom-Nord-Norge krets, LO-huset Ytre Helgeland, El&It 

Forbundet-distrikt Nordland. El&It Forbundet, 
Landsoverenskomst for Elektrofaget. NTL Bufdir. 
Sandnessjøen Elektroforening. NAF avd 4 og Judith Olafsen.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

To glade leirledere og forbundslederen takker daglig leder på 
Rema 1000 Dikeveien for mat og drikke som dekker frokost 
og kveldsmat på barneleir i Fredrikstad.

Toril blir pensjonist 
Vi takker Toril Eide for en fantastisk innsats siden 2011 som ansatt ved vårt forbundskontor. Toril er den som alltid har vært der og 
hjulpet til med smått og stort.  Vi ønsker Toril lykke til som pensjonist. 
 
FORBUNDSLEDERENS SPALTE 

Kjære medlem! 
 
Vi har nettopp lagt en valgkamp bak oss som dessverre ikke 
gav det resultatet vi hadde håpet på. Arbeiderbevegelsens 
verdier nådde ikke frem denne gang.  Vi gratulerer de som 
ble valgt til stortingsrepresentanter, og håper på et godt 
samarbeid for å nå våre mål. 
 
Vi setter svært stor pris på den støtten du gir til vårt arbeid 
gjennom å være medlem i forbundet.  Du er viktig for at de 
som trenger det mest skal kunne nyte godt av våre tjenester, 
uten deg hadde vi ikke eksistert.  Jeg håper nå at de av dere 
som av en eller annen grunn ikke har hatt anledning til å 
betale medlemskontingenten nå prioriterer å gjøre det.  
Hjelp oss å gjøre 2017 til et rekordår hva gjelder 
medlemmer! 
Nå gleder vi oss til samlingen på Mastemyr 27-29 oktober 
hvor organisasjonskonferansen finner sted. Det blir et 
spennende program med mye godt faglig påfyll.  Vi kan også 
love en kulturell opplevelse av de sjeldne med en konsert 
lørdag kveld av Tove Bøygard. Vi ser frem til å treffe dere 

som skal delta i år. 
Aktiviteten er høy nå med mye reisevirksomhet og 
presentasjoner av oss i møter land og strand rundt. Det er 
godt – det er slik det skal være.  Som dere også kan lese i 
denne infoen så reorganiserer vi lagsarbeidet i Oppland og 
Drammen i løpet av kort tid. 
 
Jeg benytter også anledningen til å rette en takk til alle våre 
tillitsvalgte, medarbeidere på varmestua i Moss, Rus-Nett 
Rogaland og ikke minst våre leirledere for alle de timene 
med frivillig arbeid som dere legger ned for oss. 
Velkommen til en aktiv høst i forbundets arbeid og for de 
gruppene som trenger det mest i vårt samfunn. 

 
Inger-Christin Torp 
Forbundsleder 

Eldre og Rus
Besøkene våre rundt til pensjonistforeninger fortsetter. Vi 
får stadig henvendelser, og mange er positive når vi tar 
kontakt. Siste besøk var hos Rjukan og Vestvågøy 
pensjonistforening hvor det møtte ca. 70 pensjonister som 
synes det var veldig fint med besøk og informasjon om blant 
annet hvordan medisiner og alkohol påvirker kroppen om 
man ikke er oppmerksom på virkningen om dette blandes. 
Det blir en del reising på oss for Vadsø står for tur i tillegg til 

at Alta pensjonistforening og Pensjonistforbundet Finnmark 
også har vist interesse. Vi har også noen på Østlandet som 
skal besøkes i høst. Vi jobber videre, målet er å nå så mange 
foreninger og klubber som mulig med informasjon. Er et 
noen du synes vi bør kontakte, eller tilhører du selv en 
forening du vil vi skal besøke, er det bare å ta kontakt med 
forbundskontoret. 

 

 
DRAMMEN AEF
Det er innkalt til årsmøte i Drammen AEF mandag 25. 
September kl. 20.30 På Folkets Hus, sal 2. 
Vi har vært i kontakt med nesten alle medlemmer i 
Drammen AEF på forhånd, og spurt om noen er villig til å 
sitte i styret. Det var to som svarte kanskje. 
Derfor bestemte vi oss for å lage en ruspolitisk konferanse 
med tema Ungdom og rus før årsmøte i håp om at noen her 
hadde lyst til å være med å få Drammen AEF til å fungere 

som ett lag igjen. Alle medlemmer i Buskerud har fått 
årsmøteinnkalling samt program til ruspolitisk konferanse.  
Ellers har det gått ut invitasjon til helsesøstre, ungdomskoler, 
fritidsklubber, uteteam, ungdomstorget, politiske partier, 
høyskolen og videregående skoler, kommuner og alle som 
jobber med ungdom i hele Buskerud.  
 

 

 

 

OPPLAND AEF
Onsdag 4. Oktober kl. 18.30 blir det årsmøte i lokalene til LO 
Oppland, Storgata 16, Gjøvik. Her ønsker vi alle medlemmer i 
Oppland velkommen til stiftelsesmøte. Gjøvik AEF i sin 
nåværende form legges ned og innlemmes I nye Oppland 
AEF. Vi ønsker at alle medlemmer skal ha tilhørighet til ett 

lag, noe som er grunnen til at vi ønsker reorganisering. Det 
vil bli valg av styre for 2017 og to representanter vil velges til 
å delta på organisasjonskonferansen 27.-29. Oktober. Alle 
med tilhørighet til Oppland skal ha fått innkallelse I posten.  

Velkommen til stiftelsesårsmøte!  

 

VERVEKONKURRANSE OG KONTINGENT 
Verving av nye medlemmer er en utrolig viktig jobb for at 
organisasjonen skal vokse og utvikle seg. Jo flere vi er, desto 
flere er vi til å spre vårt budskap og snakke vår sak. Nærmere 
140 nye medlemmer har vi blitt i 2017. AEF skal fortsette å 
være synlige på flest mulig arrangementer med stand og 
vervemateriell. Vi skal stå med stand på Fagforbundets 
Landsmøte 16.-19. Oktober. 
 
Vi har også vært i kontakt fagforbund/foreninger, LO, AP og 
andre frivillige organisasjoner der vi inviterer oss ut for å 
informere om AEF samt prøve å verve nye medlemmer. Nå 
begynner dette arbeidet å bære frukter, og det kommer  
nesten daglig forespørsel om vi kan komme. Så resten av 
året vil det bli en del besøk til ulike organisasjoner, og 
forhåpentligvis blir det også flere nye medlemmer.  
Det er bare å ta kontakt med forbundskontoret hvis du har 
tips om hvem som bør få besøk av oss. 
Vi har også en vervekampanje som går frem til 20. Oktober 
hvor den som har vervet flest vil få en premie på årets  

 
 
Snakk om AEF til venner og familie og verv gjerne en venn. 
Husk, de som melder seg inn og betaler kontingenten nå, har 
betalt medlemskap ut 2018!! 
 
Vi er også avhengige at våre nåværende medlemmer betaler 
sin kontingent. Dersom du vet at du ikke har betalt 
kontingent din for 2017, setter vi stor pris på om du gjør det. 
Vi vil ha med så mange som mulig, både aktive medlemmer 
og støttemedlemmer.  
 
Ønsker du å delta aktivt I vårt arbeid? Ta kontakt med 
forbundskontoret dersom du lurer på hvordan aktiviteten er 
I akkurat ditt lag. Da vil vi sette deg I kontakt med leder av 
laget. Vi trenger innspill fra dere om hva som kan gjøres I ditt 
område. Kanskje får vi det til sammen?

Eldre og Rus
Besøkene våre rundt til pensjonistforeninger fortsetter. Vi 
får stadig henvendelser, og mange er positive når vi tar 
kontakt. Siste besøk var hos Rjukan og Vestvågøy 
pensjonistforening hvor det møtte ca. 70 pensjonister som 
synes det var veldig fint med besøk og informasjon om blant 
annet hvordan medisiner og alkohol påvirker kroppen om 
man ikke er oppmerksom på virkningen om dette blandes. 
Det blir en del reising på oss for Vadsø står for tur i tillegg til 

at Alta pensjonistforening og Pensjonistforbundet Finnmark 
også har vist interesse. Vi har også noen på Østlandet som 
skal besøkes i høst. Vi jobber videre, målet er å nå så mange 
foreninger og klubber som mulig med informasjon. Er et 
noen du synes vi bør kontakte, eller tilhører du selv en 
forening du vil vi skal besøke, er det bare å ta kontakt med 
forbundskontoret. 

 

 
DRAMMEN AEF
Det er innkalt til årsmøte i Drammen AEF mandag 25. 
September kl. 20.30 På Folkets Hus, sal 2. 
Vi har vært i kontakt med nesten alle medlemmer i 
Drammen AEF på forhånd, og spurt om noen er villig til å 
sitte i styret. Det var to som svarte kanskje. 
Derfor bestemte vi oss for å lage en ruspolitisk konferanse 
med tema Ungdom og rus før årsmøte i håp om at noen her 
hadde lyst til å være med å få Drammen AEF til å fungere 

som ett lag igjen. Alle medlemmer i Buskerud har fått 
årsmøteinnkalling samt program til ruspolitisk konferanse.  
Ellers har det gått ut invitasjon til helsesøstre, ungdomskoler, 
fritidsklubber, uteteam, ungdomstorget, politiske partier, 
høyskolen og videregående skoler, kommuner og alle som 
jobber med ungdom i hele Buskerud.  
 

 

 

 

OPPLAND AEF
Onsdag 4. Oktober kl. 18.30 blir det årsmøte i lokalene til LO 
Oppland, Storgata 16, Gjøvik. Her ønsker vi alle medlemmer i 
Oppland velkommen til stiftelsesmøte. Gjøvik AEF i sin 
nåværende form legges ned og innlemmes I nye Oppland 
AEF. Vi ønsker at alle medlemmer skal ha tilhørighet til ett 

lag, noe som er grunnen til at vi ønsker reorganisering. Det 
vil bli valg av styre for 2017 og to representanter vil velges til 
å delta på organisasjonskonferansen 27.-29. Oktober. Alle 
med tilhørighet til Oppland skal ha fått innkallelse I posten.  

Velkommen til stiftelsesårsmøte!  

 

VERVEKONKURRANSE OG KONTINGENT 
Verving av nye medlemmer er en utrolig viktig jobb for at 
organisasjonen skal vokse og utvikle seg. Jo flere vi er, desto 
flere er vi til å spre vårt budskap og snakke vår sak. Nærmere 
140 nye medlemmer har vi blitt i 2017. AEF skal fortsette å 
være synlige på flest mulig arrangementer med stand og 
vervemateriell. Vi skal stå med stand på Fagforbundets 
Landsmøte 16.-19. Oktober. 
 
Vi har også vært i kontakt fagforbund/foreninger, LO, AP og 
andre frivillige organisasjoner der vi inviterer oss ut for å 
informere om AEF samt prøve å verve nye medlemmer. Nå 
begynner dette arbeidet å bære frukter, og det kommer  
nesten daglig forespørsel om vi kan komme. Så resten av 
året vil det bli en del besøk til ulike organisasjoner, og 
forhåpentligvis blir det også flere nye medlemmer.  
Det er bare å ta kontakt med forbundskontoret hvis du har 
tips om hvem som bør få besøk av oss. 
Vi har også en vervekampanje som går frem til 20. Oktober 
hvor den som har vervet flest vil få en premie på årets  

 
 
Snakk om AEF til venner og familie og verv gjerne en venn. 
Husk, de som melder seg inn og betaler kontingenten nå, har 
betalt medlemskap ut 2018!! 
 
Vi er også avhengige at våre nåværende medlemmer betaler 
sin kontingent. Dersom du vet at du ikke har betalt 
kontingent din for 2017, setter vi stor pris på om du gjør det. 
Vi vil ha med så mange som mulig, både aktive medlemmer 
og støttemedlemmer.  
 
Ønsker du å delta aktivt I vårt arbeid? Ta kontakt med 
forbundskontoret dersom du lurer på hvordan aktiviteten er 
I akkurat ditt lag. Da vil vi sette deg I kontakt med leder av 
laget. Vi trenger innspill fra dere om hva som kan gjøres I ditt 
område. Kanskje får vi det til sammen?



 

Leirene 2017
Sommerens leire er over. 29 barn fra 6 til 12 år har fått en 
uke med lek, moro og gode ferieminner. Dette er den glade 
nyheten om årets leire. Men, vi skulle vært så mange flere!! 
Vi skulle også hatt rundt 50 ungdommer fra 13 til 17 år på 
leir i år. Vi skulle også gjerne fått til leir for enslige forsørgere 
med barn.  

Dessverre så går ikke alt etter planen bestandig. 
Ferieklubben for barn og ungdom fikk ikke støtte fra Bufdir i 
år, dette førte til at vi måtte kreve en liten egenandel fra 
deltagerne, noe som viste seg å være vanskelig. Men!! AEF 
gir ikke opp og vi kommer sterkere tilbake neste sommer. Vi 
synes vi fikk gjennomført to veldig fine leire tross alt. Dette 
er mye takket være all støtten vi har fått. I forrige utgave 
takket vi noen av de som støttet oss økonomisk. Etter den 
tid fikk vi mer å glede oss over!! Rema 1000 Dikeveien i 
Fredrikstad sponset alt vi trengte til frokost og kveldsmat til 
22 barn og 5 ledere på Strandstua. Kiwi Elingaardkilen 
sponset leker, baller og spill. 

Leiren i Nordland ble også sponset. Vi takker for bidrag: 
Postkom-Nord-Norge krets, LO-huset Ytre Helgeland, El&It 

Forbundet-distrikt Nordland. El&It Forbundet, 
Landsoverenskomst for Elektrofaget. NTL Bufdir. 
Sandnessjøen Elektroforening. NAF avd 4 og Judith Olafsen.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

To glade leirledere og forbundslederen takker daglig leder på 
Rema 1000 Dikeveien for mat og drikke som dekker frokost 
og kveldsmat på barneleir i Fredrikstad.

Toril blir pensjonist 
Vi takker Toril Eide for en fantastisk innsats siden 2011 som ansatt ved vårt forbundskontor. Toril er den som alltid har vært der og 
hjulpet til med smått og stort.  Vi ønsker Toril lykke til som pensjonist. 
 
FORBUNDSLEDERENS SPALTE 

Kjære medlem! 
 
Vi har nettopp lagt en valgkamp bak oss som dessverre ikke 
gav det resultatet vi hadde håpet på. Arbeiderbevegelsens 
verdier nådde ikke frem denne gang.  Vi gratulerer de som 
ble valgt til stortingsrepresentanter, og håper på et godt 
samarbeid for å nå våre mål. 
 
Vi setter svært stor pris på den støtten du gir til vårt arbeid 
gjennom å være medlem i forbundet.  Du er viktig for at de 
som trenger det mest skal kunne nyte godt av våre tjenester, 
uten deg hadde vi ikke eksistert.  Jeg håper nå at de av dere 
som av en eller annen grunn ikke har hatt anledning til å 
betale medlemskontingenten nå prioriterer å gjøre det.  
Hjelp oss å gjøre 2017 til et rekordår hva gjelder 
medlemmer! 
Nå gleder vi oss til samlingen på Mastemyr 27-29 oktober 
hvor organisasjonskonferansen finner sted. Det blir et 
spennende program med mye godt faglig påfyll.  Vi kan også 
love en kulturell opplevelse av de sjeldne med en konsert 
lørdag kveld av Tove Bøygard. Vi ser frem til å treffe dere 

som skal delta i år. 
Aktiviteten er høy nå med mye reisevirksomhet og 
presentasjoner av oss i møter land og strand rundt. Det er 
godt – det er slik det skal være.  Som dere også kan lese i 
denne infoen så reorganiserer vi lagsarbeidet i Oppland og 
Drammen i løpet av kort tid. 
 
Jeg benytter også anledningen til å rette en takk til alle våre 
tillitsvalgte, medarbeidere på varmestua i Moss, Rus-Nett 
Rogaland og ikke minst våre leirledere for alle de timene 
med frivillig arbeid som dere legger ned for oss. 
Velkommen til en aktiv høst i forbundets arbeid og for de 
gruppene som trenger det mest i vårt samfunn. 

 
Inger-Christin Torp 
Forbundsleder 

Eldre og Rus
Besøkene våre rundt til pensjonistforeninger fortsetter. Vi 
får stadig henvendelser, og mange er positive når vi tar 
kontakt. Siste besøk var hos Rjukan og Vestvågøy 
pensjonistforening hvor det møtte ca. 70 pensjonister som 
synes det var veldig fint med besøk og informasjon om blant 
annet hvordan medisiner og alkohol påvirker kroppen om 
man ikke er oppmerksom på virkningen om dette blandes. 
Det blir en del reising på oss for Vadsø står for tur i tillegg til 

at Alta pensjonistforening og Pensjonistforbundet Finnmark 
også har vist interesse. Vi har også noen på Østlandet som 
skal besøkes i høst. Vi jobber videre, målet er å nå så mange 
foreninger og klubber som mulig med informasjon. Er et 
noen du synes vi bør kontakte, eller tilhører du selv en 
forening du vil vi skal besøke, er det bare å ta kontakt med 
forbundskontoret. 

 

 
DRAMMEN AEF
Det er innkalt til årsmøte i Drammen AEF mandag 25. 
September kl. 20.30 På Folkets Hus, sal 2. 
Vi har vært i kontakt med nesten alle medlemmer i 
Drammen AEF på forhånd, og spurt om noen er villig til å 
sitte i styret. Det var to som svarte kanskje. 
Derfor bestemte vi oss for å lage en ruspolitisk konferanse 
med tema Ungdom og rus før årsmøte i håp om at noen her 
hadde lyst til å være med å få Drammen AEF til å fungere 

som ett lag igjen. Alle medlemmer i Buskerud har fått 
årsmøteinnkalling samt program til ruspolitisk konferanse.  
Ellers har det gått ut invitasjon til helsesøstre, ungdomskoler, 
fritidsklubber, uteteam, ungdomstorget, politiske partier, 
høyskolen og videregående skoler, kommuner og alle som 
jobber med ungdom i hele Buskerud.  
 

 

 

 

OPPLAND AEF
Onsdag 4. Oktober kl. 18.30 blir det årsmøte i lokalene til LO 
Oppland, Storgata 16, Gjøvik. Her ønsker vi alle medlemmer i 
Oppland velkommen til stiftelsesmøte. Gjøvik AEF i sin 
nåværende form legges ned og innlemmes I nye Oppland 
AEF. Vi ønsker at alle medlemmer skal ha tilhørighet til ett 

lag, noe som er grunnen til at vi ønsker reorganisering. Det 
vil bli valg av styre for 2017 og to representanter vil velges til 
å delta på organisasjonskonferansen 27.-29. Oktober. Alle 
med tilhørighet til Oppland skal ha fått innkallelse I posten.  

Velkommen til stiftelsesårsmøte!  

 

VERVEKONKURRANSE OG KONTINGENT 
Verving av nye medlemmer er en utrolig viktig jobb for at 
organisasjonen skal vokse og utvikle seg. Jo flere vi er, desto 
flere er vi til å spre vårt budskap og snakke vår sak. Nærmere 
140 nye medlemmer har vi blitt i 2017. AEF skal fortsette å 
være synlige på flest mulig arrangementer med stand og 
vervemateriell. Vi skal stå med stand på Fagforbundets 
Landsmøte 16.-19. Oktober. 
 
Vi har også vært i kontakt fagforbund/foreninger, LO, AP og 
andre frivillige organisasjoner der vi inviterer oss ut for å 
informere om AEF samt prøve å verve nye medlemmer. Nå 
begynner dette arbeidet å bære frukter, og det kommer  
nesten daglig forespørsel om vi kan komme. Så resten av 
året vil det bli en del besøk til ulike organisasjoner, og 
forhåpentligvis blir det også flere nye medlemmer.  
Det er bare å ta kontakt med forbundskontoret hvis du har 
tips om hvem som bør få besøk av oss. 
Vi har også en vervekampanje som går frem til 20. Oktober 
hvor den som har vervet flest vil få en premie på årets  

 
 
Snakk om AEF til venner og familie og verv gjerne en venn. 
Husk, de som melder seg inn og betaler kontingenten nå, har 
betalt medlemskap ut 2018!! 
 
Vi er også avhengige at våre nåværende medlemmer betaler 
sin kontingent. Dersom du vet at du ikke har betalt 
kontingent din for 2017, setter vi stor pris på om du gjør det. 
Vi vil ha med så mange som mulig, både aktive medlemmer 
og støttemedlemmer.  
 
Ønsker du å delta aktivt I vårt arbeid? Ta kontakt med 
forbundskontoret dersom du lurer på hvordan aktiviteten er 
I akkurat ditt lag. Da vil vi sette deg I kontakt med leder av 
laget. Vi trenger innspill fra dere om hva som kan gjøres I ditt 
område. Kanskje får vi det til sammen?

Eldre og Rus
Besøkene våre rundt til pensjonistforeninger fortsetter. Vi 
får stadig henvendelser, og mange er positive når vi tar 
kontakt. Siste besøk var hos Rjukan og Vestvågøy 
pensjonistforening hvor det møtte ca. 70 pensjonister som 
synes det var veldig fint med besøk og informasjon om blant 
annet hvordan medisiner og alkohol påvirker kroppen om 
man ikke er oppmerksom på virkningen om dette blandes. 
Det blir en del reising på oss for Vadsø står for tur i tillegg til 

at Alta pensjonistforening og Pensjonistforbundet Finnmark 
også har vist interesse. Vi har også noen på Østlandet som 
skal besøkes i høst. Vi jobber videre, målet er å nå så mange 
foreninger og klubber som mulig med informasjon. Er et 
noen du synes vi bør kontakte, eller tilhører du selv en 
forening du vil vi skal besøke, er det bare å ta kontakt med 
forbundskontoret. 

 

 
DRAMMEN AEF
Det er innkalt til årsmøte i Drammen AEF mandag 25. 
September kl. 20.30 På Folkets Hus, sal 2. 
Vi har vært i kontakt med nesten alle medlemmer i 
Drammen AEF på forhånd, og spurt om noen er villig til å 
sitte i styret. Det var to som svarte kanskje. 
Derfor bestemte vi oss for å lage en ruspolitisk konferanse 
med tema Ungdom og rus før årsmøte i håp om at noen her 
hadde lyst til å være med å få Drammen AEF til å fungere 

som ett lag igjen. Alle medlemmer i Buskerud har fått 
årsmøteinnkalling samt program til ruspolitisk konferanse.  
Ellers har det gått ut invitasjon til helsesøstre, ungdomskoler, 
fritidsklubber, uteteam, ungdomstorget, politiske partier, 
høyskolen og videregående skoler, kommuner og alle som 
jobber med ungdom i hele Buskerud.  
 

 

 

 

OPPLAND AEF
Onsdag 4. Oktober kl. 18.30 blir det årsmøte i lokalene til LO 
Oppland, Storgata 16, Gjøvik. Her ønsker vi alle medlemmer i 
Oppland velkommen til stiftelsesmøte. Gjøvik AEF i sin 
nåværende form legges ned og innlemmes I nye Oppland 
AEF. Vi ønsker at alle medlemmer skal ha tilhørighet til ett 

lag, noe som er grunnen til at vi ønsker reorganisering. Det 
vil bli valg av styre for 2017 og to representanter vil velges til 
å delta på organisasjonskonferansen 27.-29. Oktober. Alle 
med tilhørighet til Oppland skal ha fått innkallelse I posten.  

Velkommen til stiftelsesårsmøte!  

 

VERVEKONKURRANSE OG KONTINGENT 
Verving av nye medlemmer er en utrolig viktig jobb for at 
organisasjonen skal vokse og utvikle seg. Jo flere vi er, desto 
flere er vi til å spre vårt budskap og snakke vår sak. Nærmere 
140 nye medlemmer har vi blitt i 2017. AEF skal fortsette å 
være synlige på flest mulig arrangementer med stand og 
vervemateriell. Vi skal stå med stand på Fagforbundets 
Landsmøte 16.-19. Oktober. 
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andre frivillige organisasjoner der vi inviterer oss ut for å 
informere om AEF samt prøve å verve nye medlemmer. Nå 
begynner dette arbeidet å bære frukter, og det kommer  
nesten daglig forespørsel om vi kan komme. Så resten av 
året vil det bli en del besøk til ulike organisasjoner, og 
forhåpentligvis blir det også flere nye medlemmer.  
Det er bare å ta kontakt med forbundskontoret hvis du har 
tips om hvem som bør få besøk av oss. 
Vi har også en vervekampanje som går frem til 20. Oktober 
hvor den som har vervet flest vil få en premie på årets  

 
 
Snakk om AEF til venner og familie og verv gjerne en venn. 
Husk, de som melder seg inn og betaler kontingenten nå, har 
betalt medlemskap ut 2018!! 
 
Vi er også avhengige at våre nåværende medlemmer betaler 
sin kontingent. Dersom du vet at du ikke har betalt 
kontingent din for 2017, setter vi stor pris på om du gjør det. 
Vi vil ha med så mange som mulig, både aktive medlemmer 
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Ønsker du å delta aktivt I vårt arbeid? Ta kontakt med 
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Stjørdal – planlagt 7/11, mulig ny dato 
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  Trine Lund, forbundssekretær 
 

Vegar Fjell, organisasjonsmedarbeider 
23 21 45 78 – 957 41 431 
 
Line Olsen, 
Organisasjonsmedarbeider 
23 21 45 77- 975 97 898 
 
Vi ønsker alle medlemmer en 
riktig fin høst. Ta vare på deg 
selv og de du er glad i. 
 

Forbundssekretærens hjørne 
Tiden går så fort!! Høsten er i anmarsj og årets 
organisasjonskonferanse nærmer seg med stormskritt. 
Her deltar to representanter fra hvert lag. 
Organisasjonskonferanse gjennomføres hvert år, med 
unntak av år med landsmøte.  
Vår visjon er at AEF i 2030 skal ha medlemmer og lag i 
alle landets fylker og minimum 3000 enkelt- og 
familiemedlemmer. Forbundet skal ha egne 
ungdomslag/kontakter i alle landsdeler og et godt 
samarbeid med AUF. Arbeidet i forbundet skal preges av 
et aktivt ruspolitisk arbeid med flere praktiske 
tiltak/prosjekter. AEF skal være synlig som 
arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund både 
overfor AUF – Arbeiderpartiet – LO og Framfylkingen, og 
få gjennomslag i den politiske prosessen. Samarbeid med 
alle organisasjoner i arbeiderbevegelsen skal stå sentralt i 
vårt arbeid. 
Det er mye jobb før vi er der, men så snakker vi også om 
år 2030. Vi kan ikke ligge på latsiden og tenke at vi har 
god tid!! Det må jobbes, og hvordan vi skal jobbe, er 
selvsagt noe av det som diskuteres på 
organisasjonskonferansen 27.-29. Oktober. Det blir en  
hektisk og innholdsrik helg 
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et aktivt ruspolitisk arbeid med flere praktiske 
tiltak/prosjekter. AEF skal være synlig som 
arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund både 
overfor AUF – Arbeiderpartiet – LO og Framfylkingen, og 
få gjennomslag i den politiske prosessen. Samarbeid med 
alle organisasjoner i arbeiderbevegelsen skal stå sentralt i 
vårt arbeid. 
Det er mye jobb før vi er der, men så snakker vi også om 
år 2030. Vi kan ikke ligge på latsiden og tenke at vi har 
god tid!! Det må jobbes, og hvordan vi skal jobbe, er 
selvsagt noe av det som diskuteres på 
organisasjonskonferansen 27.-29. Oktober. Det blir en  
hektisk og innholdsrik helg 
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Fredrikstad kommune (konferanse 5/9-17) 
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tiltak/prosjekter. AEF skal være synlig som 
arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund både 
overfor AUF – Arbeiderpartiet – LO og Framfylkingen, og 
få gjennomslag i den politiske prosessen. Samarbeid med 
alle organisasjoner i arbeiderbevegelsen skal stå sentralt i 
vårt arbeid. 
Det er mye jobb før vi er der, men så snakker vi også om 
år 2030. Vi kan ikke ligge på latsiden og tenke at vi har 
god tid!! Det må jobbes, og hvordan vi skal jobbe, er 
selvsagt noe av det som diskuteres på 
organisasjonskonferansen 27.-29. Oktober. Det blir en  
hektisk og innholdsrik helg 
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