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Siste mulighet til bidrag i 2017!
Årets slutt nærmer seg og vi minner for siste gang om at vi trenger hver og en av dere! For at din støtte gjennom 
medlemskap skal gjelde for 2017, må du betale din kontingent før utgangen av året. 

Vi håper du vil være med å bidra til vårt rus- og sosialpolitiske arbeid også videre.

RUSFRI JUL FOR BARN OG UNGE 

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) har et stort ønske for julen 2017 – det er at barn og unge får en 
rusfri jul! 

Tusenvis av barn må feire jul i et hjem med foreldre som drikker for mye. Julehøytiden innebærer for mange en «legitimering» 
av høyt alkoholforbruk og en tradisjon for å holde samværet innenfor kjernefamilien. 

AEF oppfordrer til at vi gjør en innsats for barn og unge, og gjør tiden fra 24.-26.12 til rusfrie dager hvor de voksne avstår fra 
alkohol. 

Folkehelseinstituttet estimerer at rundt 90 000 barn i Norge lever i hjem hvor minst en forelder er alkoholmisbruker. Det er 
grunn til å anta at tallet er vesentlig høyere i julehøytiden. 

Barn er spesielt utsatt i jula. Barn ønsker voksne som er tilstede, uten påvirkning av alkohol. 
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Kjære AEF venner! 

Åra går og atter en gang er det et julenummer av AEF-info 
du holder i hånden. Vi går mot slutten av et år hvor vi føler 
at organisasjonen vår har litt varm vind i seila. 
Medlemstallet vårt øker igjen, og vi har i år fått Oppland 
AEF opp og gå. Som dere ser i dette nummeret har også 
Oslo fått et nyvalgt styre. Det å bygge organisasjonen er en 
viktig jobb som en aldri kommer helt i mål med. 

Vi nærmer oss nå noen dager hvor ekstra mange barn sliter 
i familier med høyt alkoholforbruk. Deres aller høyeste 
ønske er tilstedeværende rusfrie foreldre. Vi oppfordrer 
alle der ute til å holde dagene 24-26.12 helt alkoholfrie. 

Mange barn i Norge lever også i lavinntektsfamilier hvor 
det virkelig er en utfordring å møte jula og de 
forventningene den bringer med seg.  Disse trenger også 
ordninger som sikrer at barna får være sammen med andre 
barn.  Dette var ment som noen tankevekkere i 
førjulstiden. 

For øvrig vil jeg oppfordre dere til å nyte førjulstiden, selve 
jula og de stille dagene frem til nyttår. 

 

 

 

 

 

 

 

Det er gjennom året nedlagt minst 7000 frivillige 
arbeidstimer på henholdsvis varmestua i Moss, barneleire, i 
Rus-Nett Rogaland, i arbeid i organisasjonen, i arbeid med 
ruspolitisk arbeid og eldre og rus. Tusen takk til hver og en 
av dere for innsatsen i 2017! 

Vi gleder oss til nye treff og politiske seire i 2018. Også i 
2018 vil vi besøke pensjonistforeninger og snakke om eldre 
og rus, vi vil arrangere ruspolitiske konferanser i alle 
landsdeler, arrangere barne- og ungdomsleire, stå på 
stands på fylkesårsmøter og landsmøter – og ikke minst 
være en sterk stemme for de som trenger oss mest.  
Allerede 20-21 januar vil vi arrangere organisasjonskurs for 
laga og organisasjonskonferansen vil bli på Gjøvik fra 19-
21.oktober. 

Ha en riktig god jul og et godt nytt år! 

 

 
Inger Christin Torp 
Forbundsleder

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Med ønske om en God Jul og et Godt Nytt År!  

Vårt største ønske for jula og det nye året er 
at ingen barn skal grue seg for julehelga, 
andre helger eller hverdagen!  

Vi støtter Arbeiderbevegelsens rus- og 
sosialpolitiske forbund (AEF) og deres arbeid 
for barn og unge bl.a. gjennom tiltaket 
Ferieklubben for barn og ungdom 
              

 

Ruspolitiske konferanser 2017 

Vi hadde som mål å arrangere 13 ruspolitiske konferanser 
inneværende år. 
 
I løpet av 2017 har vi arrangert ruspolitiske konferanser i 
Bodø, Asker, Tønsberg, Lillehammer, Fredrikstad, 
Drammen, Tromsø, Førde, Bergen, Stavanger, Hamar, Oslo, 
Sarpsborg og Stjørdal – altså i alt 14 konferanser og én mer 
enn målsettingen! 

Totalt deltok hele 424 på våre konferanser gjennom året. 
Ikke overraskende var konferansen i Stavanger nok en gang 
den mest «populære» konferansen, med hele 115 
deltakere. 
 

Det vært varierende tema rundt omkring på konferansene. 
Fra rusforebyggende ungdomsarbeid i politiet, barn som 
pårørende og ettervern, til trygg og rusfri trafikk og Ung 
Arena. 

Selvsagt har det vært to faste punkter på dagsorden. Vi har 
alltid en halvtime satt av til å presentere forbundet, og ikke 
minst så er det alltid en egen innledning om rus- og/eller 
alkoholpolitisk plan i den aktuelle kommunen vi har 
konferanse i. 
 
Nå ser vi fremover og gleder oss til nye ruspolitiske 
konferanser i 2018!

Organisasjonskonferansen gjennomført! 

    
27.-29. oktober ble årets organisasjonskonferanse 
gjennomført, på Hotel Entry på Mastemyr. Nær 30 
medlemmer var samlet på hotellet i Akershus fylke for å 
gjennomgå årets aktivitet, veien videre og for å få 
kunnskapspåfyll.  

Forbundsleder Inger-Christin Torp åpnet konferansen med 
politisk innledning, blant annet om statsbudsjettet for 2018 
som er lagt frem av den gjenvalgte regjering, og 

konsekvensene av denne.  
 
I debatten som fulgte var barnefattigdom et 
gjennomgående tema blant organisasjonskonferansens 
deltakere, og flere var bekymret for en stadig og fortsatt 
negativ utvikling. 
 
 
Organisasjonskonferansen ga organisasjonen en klapp på 
skuldra for god innsats og måloppnåelser. Forbundet har de 
siste årene markert seg tydeligere gjennom medieutspill, 
kronikk, de ruspolitiske konferansene og møter om eldre og 
rus med pensjonistforeninger rundt omkring i landet, samt 
langt større aktivitet på Facebook og på nye hjemmesider.   
 
 
 

     

 

Nytt styre i Oslo AEF 

 

Oslo AEF avholdt årsmøte tirsdag 28. november. Nytt styre 
ble valgt og består av leder May Britt Christensen, nestleder 
Stig Malsten og styremedlem June Hansen 

Det nye styret har spennende planer fremover, og første 
mål er å arrangere en ungdomskonferanse med  
kultur, arbeidersanger og ulike temaer som «Generasjon 
perfekt», utenforskapet og psykisk helse. 

De ønsker å søke midler for på sikt å etablere Ung Arena i 
Groruddalen. 

De ønsker også i samarbeid med Arbeiderpartiet å 
arrangere en konferanse med tema Eldre og Rus i 
Groruddalen. 

Vi ønsker det nye styret lykke til! 
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Nytt styre i Oslo AEF 

 

Oslo AEF avholdt årsmøte tirsdag 28. november. Nytt styre 
ble valgt og består av leder May Britt Christensen, nestleder 
Stig Malsten og styremedlem June Hansen 

Det nye styret har spennende planer fremover, og første 
mål er å arrangere en ungdomskonferanse med  
kultur, arbeidersanger og ulike temaer som «Generasjon 
perfekt», utenforskapet og psykisk helse. 

De ønsker å søke midler for på sikt å etablere Ung Arena i 
Groruddalen. 

De ønsker også i samarbeid med Arbeiderpartiet å 
arrangere en konferanse med tema Eldre og Rus i 
Groruddalen. 

Vi ønsker det nye styret lykke til! 



 

AEF KREVER ØKT FOKUS PÅ BARNEFATTIGDOM 

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund krever 
økt fokus på barnefattigdom. 

Flere og flere barn lever under fattigdomsgrensen, det vil si 
i husholdninger med en inntekt som er lavere enn 60% av 
medianinntekten.  Medianinntekten i Norge er nå 258 000 
etter skatt, og i Oslo er den helt nede i 226 000. 

2015 tall viser at dette gjelder 98000 barn i Norge. Hvert 
femte fattige barn bor i Oslo. 

Fattigdom handler ikke bare om mangel på mat, klær og tak 
over hodet.  Det betyr også det å mangle muligheter for å 
delta sosialt på lik linje med resten av samfunnet. Barn 
trenger å være sammen med andre barn for å ha et godt 
liv. 

Barn i familier med lav inntekt deltar i mindre grad i 
organisert aktivitet enn andre barn. De går glipp av en viktig 
læringsarena. 

Ensomhet og opplevelse av utenforskap kan være en 
konsekvens av fattigdom. Grupper som i særdeleshet 
rammes er barn i familier med lav utdanning, barn med 
enslige forsørgere og barn med innvandrerbakgrunn. 

Det viktigste samfunnet kan bidra med av tiltak mot 
barnefattigdom er å gi foreldrene en trygg jobb og barn og 
unge et godt tilbud om utdanning. 

Andre tiltak som bør settes inn er tilskudd til aktiviteter, og 
ikke minst en sosial boligpolitikk. 

Vi vil også sette søkelyset på behovet for å prisjustere 
barnetrygden.

MER KUNNSKAP OM ELDRE OG 
RUS 
(Uttalelse vedtatt på 
Organisasjonskonferansen 2017) 

Undersøkelser viser at bruk og 
misbruk/feilbruk av alkohol og piller 
er et økende problem blant den 
eldre del av befolkningen. 50% av 
alle legemidler på resept, som gis for 
ulike psykiske lidelser, og 
søvnforstyrrelser, gis til personer 
over 65 år. Samtidig vet vi at om få 
år utgjør andelen mennesker i Norge 
over 65 år en fjerdedel av 
befolkningen. Dette utgjør en stor 
folkehelseutfordring. 

Det er også slik at eldre mennesker 
tåler alkohol mye dårligere enn 

yngre. Kroppen vår endres til å bestå 
av mindre væske og mer fett, dette 
medfører økt promille ved samme 
inntak av alkohol som før. 

Arbeiderbevegelsens Rus- og 
Sosialpolitiske Forbund (AEF) foreslår 
at det innføres en anbefaling når det 
gjelder inntak av alkohol for eldre 
personer. Land som Italia og 
Australia har dette. I Australia 
fokuseres det på å advare mot bruk 
av alkohol dersom en bruker 
legemidler. Italia sier at 
alkoholkonsumet bør reduseres med 
35% hos de eldre. Vi mener Norge 
bør ta tak i dette. 

Helsevesenet må ta på alvor 
konsekvensene av samtidig bruk av 

alkohol og legemidler hos eldre. Ved 
fallskader og brudd er det ofte 
alkohol med i bildet, og det er 
dokumentert at eldre oftere er 
involvert i trafikkuhell og ulykker. 

Hele 31% av kvinnene over 65 år 
som er innlagt ved akuttmottaket på 
Ullevål sykehus har ifølge rapporter 
brukt beroligende legemidler og 
sovemedisiner. 

AEF krever at medikamenter merkes 
med faren ved kombinasjon med 
inntak av alkohol 

AEF mener helsepersonell må gis økt 
kunnskap om denne problematikken.

 

 

 

 
 

Høring - Avgift på alkohol – avgiftsreduksjon for øl 
produsert av småskalabryggerier. 

Skatteetaten har på vegne av Finansdepartementet 
sendt et forslag om endringer i forskrift 11. desember 
2001 nr. 1451 om særavgifter på høring.  

Høringen gjelder forslag om gjennomføring av 
differensiert reduksjon av alkoholavgift på øl med over 
3,7 til og med 4,7 volumprosent alkoholstyrke, for små 
bryggerier med årlig produksjon på mindre enn 
500 000 liter øl.  

De ber høringsinstansene vurdere om høringen bør 
sendes til eventuelle underliggende etater eller 
virksomheter, tilknyttede virksomheter, 
medlemsorganisasjoner eller lignende. Innspill må 
sendes senest 15. januar 2018. 

Vedtak: Det utarbeides en høringsuttalelse hvor 
AEF er imot enhver avgiftslettelse fordi det kan 
føre til økt tilgjengelighet og forbruk. Alkoholloven 
er sosialpolitisk basert, ikke næringspolitisk 
(vedtatt på forbundsstyrets julesamling 2.-3.desember)

 

 

 

 

- En tragedie for frivilligheten 

(Uttalelse vedtatt på 

Organisasjonskonferansen 2017) 
Regjeringens forslag til statsbudsjett 
– en tragedie for frivilligheten! 

Arbeiderbevegelsens Rus- og 
Sosialpolitiske Forbund (AEF) mener 
det fremlagte forslaget til 
statsbudsjett for 2018 er en tragedie 
for frivilligheten. Det er et kutt-
budsjett fra ende til annen. 

Frivilligheten har lenge hatt krav om 
full momskompensasjon og de fleste 

partiene lovet det i valgkampen. 
Fortsatt mangler det 500 millioner 
på å innfri dette kravet. AEF krever 
at dette innfris nå. 

Statsstøtte til Retretten er fjernet 
helt fra statsbudsjettet.  Stiftelsen 
Retretten gir hjelp til videre hjelp så 
den enkelte kan nå de mål en har 
satt seg som rusfri. Stiftelsen 
Wayback – tiltak i livet etter soning – 
har fått et kutt i sin støtte på 3 
millioner. Vi mener begge disse 
tiltakene bør inn igjen med støtte 
minimum på 2017 nivå. 

Det er heller ingen reell økning i 
tilskudd til frivillig rusforebyggende 

arbeid. Det er etter vår mening på 
høy tid å øke innsatsen her. 

Regjeringspartiene var i valgkampen 
for å etablere nye 
rusmestringsenheter. Dette er det 
ikke funnet plass til i 
budsjettforslaget. Det er heller ingen 
ny satsning på 
fengselshelsetjenesten. Likeledes er 
støtten til frivillige organisasjoner 
innen justissektoren foreslått 
redusert med 10 millioner. 

Det er tydelig hvilke grupper i 
samfunnet som må blø for 
regjeringens skattekutt til de rike. 

 

 

Vi blir å se på TV2 i jula! 

Hvert år har TV2 reklamefrie dager på flere av sine kanaler. 

Både langfredag, 1. påskedag, 1. pinsedag og 1. juledag byttes kommersielle reklamefilmer ut med informative filmer fra 
frivillige organisasjoner. En flott ordning! 

For noen år siden hadde prosjektet Barn og Unge en film på en av disse dagene. I år har vi endelig fått tilslag med en snutt! 1. 
juledag sendes vår film på TV2s plattformer! Filmen kan du for øvrig også se på Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=XjyTNKjEjWU 

 

Vestfold og Telemark 

AEF Vestfold og AEF Telemark har slått seg sammen til ett 
lag, Vestfold og Telemark AEF, og var også «forut for sin 
tid», med tanke på fylkessammenslåingen som nå pågår  

 

 
mellom Vestfold og Telemark. Wenche Kristoffersen er 
valgt som leder i det sammenslåtte laget
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AEF har besøkt mange forskjellige organisasjoner 
denne høsten 
 
Vi startet i august med å sende ut en rekke mail til LO, 
Fagforbund, Fellesorganisasjonen, FLT, Arbeiderpartiet og 
frivillige organisasjoner med forespørsel om en invitasjon til 
et møte eller annet arrangement. Vi ønsket å orientere om 
vårt viktige sosialpolitiske arbeide. Det er utrolig mange 
som sier de aldri har hørt om oss, og som blir overrasket 
over det sosialpolitiske arbeidet vi driver med. Dette er et 
viktig ledd i synliggjøring av AEF. Invitasjonene har virkelig 
begynt å komme, og vi sender daglig ut mail med ønske om 
en invitasjon. 
 
 

 
 
 
Denne høsten har vi blitt invitert til å orientere om AEF i 
representantskapsmøte til Fagforbundet Troms, LO Troms. 
LO Vestfold, FAFOs informasjonskafe, tillitsvalgtforum i 
Fellesforbundet avd. 54, Gjøvik, Fellesforbundet Oslo, FLT 
avd004 styremøte, Rygge Arbeiderparti og Helseforum for 
kvinner i Oslo. 
Det har vært veldig moro å få reise rundt for å orientere om 
AEF og vi har fått mange positive tilbakemeldinger på 
jobben vi gjør, og hvor viktig det er å sette fokus på disse 
sakene i vårt samfunn. Veldig mange var ikke klar over det 
sosialpolitiske arbeidet vi gjør, men så på oss som en ren 
avholdsorganisasjon som bare jobbet med 
rusproblematikk. 

 
 
Moss AEF og Varmestua 

Som vi har skrevet om en gang eller to før, så har 
Varmestua i Moss flyttet til nye lokaler. Rett over kanal-
brua i Moss, på Oslofjordens perle, Jeløy.  

Offisiell åpning var 4. og 5. november, og en stolt leder, 
Arild Nilsen, takket for all hjelpen de har fått for å få dette 
til. En flott stue til brukerne, stilig nytt industrikjøkken, bad 
med dusj og vaskemaskin. I 2. etg har de innredet et koselig 

møterom de leier ut om det er et lite møte eller en 
konfirmasjon som skal arrangeres.   

22. november besøkte forbundssekretæren og Arild, Rygge 
Arbeiderparti. Der ble det informert om AEF og om den nye 
varmestua. Ordfører i Rygge, Inger-Lise Skartlien og leder i 
Rygge Ap, Vigdis Holm overrakte kr 4000,- i gave til 
Varmestua.    

 

 

 

 

 
 

Sekretærens hjørne 
 
Vi er i julemåneden og det er fantastisk å tenke på alt AEF 
har gjort dette året. Vi har arrangert 14 ruspolitiske 
konferanser, vi har besøkt 13 pensjonistforeninger, vi har 
startet Oppland AEF og fått et styre i Oslo AEF igjen, vi har 
hatt stand på 14 av Arbeiderpartiets fylkesårsmøter, og 5 
landsmøter i LO-forbund. Vi er også ute i foreninger og 
klubber og informerer om AEF og hva vi jobber med.   

Vi hadde organisasjonskurs for laga våre i februar, 
leirlederkurs for våre flotte leirledere i mai, 
organisasjonskonferanse i oktober og ikke minst 
julesamling for forbundsstyret i desember hvor hovedplan 
for 2018 ble produsert.  Pluss mye, mye mer.  

Det er gjort en utrolig flott innsats fra AEFs frivillige rundt 
om i landet. Grovt regnet, så er det lagt ned mer enn 4 
årsverk bare i frivillig innsats i 2017!!! Fantastisk! Klapp deg 
selv på skulderen og si GODT JOBBA! Dette er i tillegg til 3 
årsverk på hovedkontoret og 1 årsverk i Stavanger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det blir spennende å se hva vi får til i 2018. Vi ønsker oss 
mange flere medlemmer og vi ønsker at det skal bli mer 
aktivitet i lagene våre. Vi jobber med saken, det går kanskje 
ikke så fort, men vi prøver å gjøre en grundig jobb sammen 
med dere.  

Jeg håper dere kan nyte 4. utgave av AEF-info, har du et 
tema du synes bør med, ta gjerne kontakt med 
hovedkontoret. 1. utgave i 2018 kommer i mars.  

Til slutt vil jeg ønske deg og dine en riktig god jul, så får vi 
håpe at alle barn der ute får en fredelig og rusfri jul som gir 
gode minner. 

 

 
Trine Lund 
Forbundssekretær 

 

  

 

 

  

        En riktig god jul ønskes fra oss i 

 
Landsorganisasjonen i Norge 
www.lo.no 
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konfirmasjon som skal arrangeres.   

22. november besøkte forbundssekretæren og Arild, Rygge 
Arbeiderparti. Der ble det informert om AEF og om den nye 
varmestua. Ordfører i Rygge, Inger-Lise Skartlien og leder i 
Rygge Ap, Vigdis Holm overrakte kr 4000,- i gave til 
Varmestua.    

 

 

 

 

 
 

Sekretærens hjørne 
 
Vi er i julemåneden og det er fantastisk å tenke på alt AEF 
har gjort dette året. Vi har arrangert 14 ruspolitiske 
konferanser, vi har besøkt 13 pensjonistforeninger, vi har 
startet Oppland AEF og fått et styre i Oslo AEF igjen, vi har 
hatt stand på 14 av Arbeiderpartiets fylkesårsmøter, og 5 
landsmøter i LO-forbund. Vi er også ute i foreninger og 
klubber og informerer om AEF og hva vi jobber med.   

Vi hadde organisasjonskurs for laga våre i februar, 
leirlederkurs for våre flotte leirledere i mai, 
organisasjonskonferanse i oktober og ikke minst 
julesamling for forbundsstyret i desember hvor hovedplan 
for 2018 ble produsert.  Pluss mye, mye mer.  

Det er gjort en utrolig flott innsats fra AEFs frivillige rundt 
om i landet. Grovt regnet, så er det lagt ned mer enn 4 
årsverk bare i frivillig innsats i 2017!!! Fantastisk! Klapp deg 
selv på skulderen og si GODT JOBBA! Dette er i tillegg til 3 
årsverk på hovedkontoret og 1 årsverk i Stavanger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det blir spennende å se hva vi får til i 2018. Vi ønsker oss 
mange flere medlemmer og vi ønsker at det skal bli mer 
aktivitet i lagene våre. Vi jobber med saken, det går kanskje 
ikke så fort, men vi prøver å gjøre en grundig jobb sammen 
med dere.  

Jeg håper dere kan nyte 4. utgave av AEF-info, har du et 
tema du synes bør med, ta gjerne kontakt med 
hovedkontoret. 1. utgave i 2018 kommer i mars.  

Til slutt vil jeg ønske deg og dine en riktig god jul, så får vi 
håpe at alle barn der ute får en fredelig og rusfri jul som gir 
gode minner. 

 

 
Trine Lund 
Forbundssekretær 

 

  

 

 

  

        En riktig god jul ønskes fra oss i 

 
Landsorganisasjonen i Norge 
www.lo.no 

 



Returadresse:
Arbeiderbevegelsens 
Rus- og Sosialpolitiske Forbund
Torggt. 1, 
0181 Oslo

 

 

Forbundsstyret 2016-2020     

Inger Christin Torp, Gangveien 4, 1738 Borgenhaugen  
Leder, tlf 913 90 014  
epost: inger.christin.torp@arbeiderpartiet.no 

Anne Sollie Hem, Rødsåsen 17, 3219 Sandefjord.  
Nestleder tlf 412 57 876 epost: anne@roadtrip.no 

Trine Lund, Østgårdveien 4b, 1617 Fredrikstad  
Forbundssekretær, tlf 474 55 532 

Svein-Magne Johannessen, Selestranda 44 B, 4354 Voll 
AU tlf 911 84 961/epost sv-m-jo@online.no 

Ingar Horrigmo, Øvre Vikaraunet 4, 7057 Jonsvatnet   
tlf 411 01 350/epost ingarho@online.no 

Marianne Hansen, Tastagata 31, 4007 Stavanger 
tlf 928 89 365/epost mar.hansen@lyse.net 

Elin Tamnes, Femundsvn. 30, 7374 Røros 
tlf 951 66 421/epost runetam@frisurf.no 

Kai Robert Johansen, Åsveien 24, 1712 Grålum 
tlf 915 99 633/epost kairobert@kairobert.no  

Bjarne Mostaul, Strandveien 4, 3965 Herre 
tlf 922 64 686/epost mostaul@online.no  

John W. Johnsen, Postboks 5, 3571 Ål 
tlf 958 72 393/epost jo-willy@online.no  

Jan Åge Myhre, Fladebyåsen 1, 1798 Aremark 
Tlf 992 25 284/epost janaagemyhre@gmail.com  

VI MINNES PETTER HÅKONSEN 

Det er med sorg vi har mottatt beskjeden 
om at Petter Håkonsen døde denne 
sommeren. 
Petter var en drivende kraft for Gjøvik 
AEF hvor han i mange år var leder. 

Han var også mangeårig nestleder i vårt 
forbund, og svært aktiv både i 
arbeidsutvalg, forbundsstyre, som 
leirleder på barneleire og ikke minst i den 
varmestua AEF på den tiden drev i 
Gjøvik.. 

Vi takker for innsatsen og lyser fred over 
Petter sitt minne.  Våre tanker går i første 
rekke nå til hans nærmeste familie. 

For Arbeiderbevegelsens Rus- og 
Sosialpolitiske Forbund 
Inger-Christin Torp 
Forbundsleder 

 

 

 

Forbundskontoret  

Forbundskontoret  
AEF, Torggt. 1, 0181 Oslo 
post@arbef.no (alle henvendelser til AEF og forbundskontoret)    
tlf 23 21 45 79  
Trine Lund, forbundssekretær  

Vegar Fjell, organisasjonsmedarbeider 
23 21 45 78 – 957 41 431 
 
Line Olsen, organisasjonsmedarbeider 
23 21 45 77- 975 97 898
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Forbundskontoret  

Forbundskontoret  
AEF, Torggt. 1, 0181 Oslo 
post@arbef.no (alle henvendelser til AEF og forbundskontoret)    
tlf 23 21 45 79  
Trine Lund, forbundssekretær  

Vegar Fjell, organisasjonsmedarbeider 
23 21 45 78 – 957 41 431 
 
Line Olsen, organisasjonsmedarbeider 
23 21 45 77- 975 97 898

Følg oss på facebook 
og på www.arbef.no


