
Her kommer NVIOs rykende ferske nyhetsbrev! 
Det skjer mye fremover og vi håper du tar deg tid til å lese om hva som skjer. 

Du må gjerne sjekke både nettsider og sosiale medier med jevne mellomrom også!

NVIOs nyhetsbrev
September 2019

Styret har kommet i gang og har konstituert seg med ulike roller 
og ansvarspunkter.  Ulike arbeidsgrupper jobber nå med rekrutter-
ing av yngre veteraner,  og her må også lokallagene på banen. En 
annen arbeidsgruppe jobber med endringer av vedtekter som skal 
opp på landsmøte 2020 og regionalisering av NVIO er et viktig 
område som gruppen ser på. Styret vil i løpet av høsten komme 
med ulike utkast til høring slik at det blir forankret ute blant loka-
llagene før landsmøtet i 2020. 

Lokallagene er styrken til NVIO!

Forbundsstyret:

Mangfoldet i våre arrangementer i NVIOs aktiviteter er stor, men at vi er oppe i totalt 1000 i året med smått og stort er det ikke så mange som vet om. 
Ellers så ser vi nå en utvikling hvor antallet veteraner avtar, fra nesten 4.000 nye per år på 1990- tallet til under en 1/10- del nå. Det totale antallet på 
gjenlevende veteraner er ca. 60.000 og av de er 10.000 under 40 år, så vi trenger nye ideer for rekruttering av de unge og ikke minst at de tas med på 
lokale arrangementer.
I disse dager legges grunnlaget for en ny Stortingsmelding om veteraner hvor det skal gjøres opp en status for 10 år med veteranarbeid etter Storting-
smelding nr. 34 (2008- 09), Handlingsplanen «I tjeneste for Norge» (2011- 13), Oppfølgingsplanen «I tjeneste for Norge» (2017- 17) og videreføringen av 
oppfølgingsplanen (2017- 19). Planen er å oversende denne til Stortinget for behandling i april neste år. Som tidligere vil den forklare veteranbegrepet 
i denne sammenhengen, beskrive vår minnekultur, fakta om Norge i Internasjonale Operasjoner, 10 år med veteranpolitikk og ikke minst ta for seg 
videre kommunal- og fylkeskommunal oppfølging, oppfølging i det sivile hjelpeapparatet, helse og omsorg, barn og familie. Veteranene som en 
ressurs og annerkjennelse. Kompensasjon og erstatningsordninger. Det fortsatte tverrsektorielle samarbeidet. Dette arbeidet er garantisten for det 
fortsatte politiske fokuset på veteransaken. Det kunne vært fristende å overlate dette til «linjen», men det er etter NVIOs mening en del punkter som 
må følges opp. Den vil forhåpentligvis peke ut en klar kurs fremover.
Kommunevalget er over og da går tiden raskt frem til Nasjonal Veterankonferanse i Kristiansand 5-6. november 2019. Konferansen arrangeres så seint 
for å kunne få med de nyvalgte kommunepolitikerne.  Årets tema er ansvar og belastninger ved tjeneste i internasjonale operasjoner, ivaretakelse, 
oppfølging og betydningen av soldatens nærmeste familie og den kommunal ivaretakelse: metode, e�ekter og oppfølging.

Generalsekretæren har ordet:

Anniken på økonomi  har dessverre sluttet 
og i den forbindelse har Tom Schrøder 
tiltrådt midlertidig  i stillingen. Du tre�er han 
på både mail og telefon; tom.schroder@n-
vio.no og hans mobil nr:   940 12 201

På kommunikasjon er Hege i foreldrepermis-
jon ut året.

Endringer i sekretariatet:

Vi har hatt store problemer med nettsiden og 
�ere lokallag har hatt problemer med epostene 
sine.

Vi jobber med saken, og bytter muligens både 
leverandør og webhost i løpet av høsten. Vi 
håper dere har litt tålmodighet. Gi oss beskjed 
hvis noe er prekært og dere fortsatt ikke har 
kontakt med epost-server.

Trøbbel med eposter 

og nettsiden vår

Har du lagt merke til at kalenderen på 
hjemmesiden vår har endret seg?

Nå heter den “Aktivitetskalender” og er en 
knapp du ser øverst med en gang du går inn 
på nettsiden vår. 
Her kommer alle aktiviteter opp som vi har fått 
vite om. 
Også fra de andre veteranorganisasjonene. 
Har du noe vi burde legge ut? Send mail til 
post@nvio.no og merk eposten med 
“Aktivitetskalender”!

Dere som har egne nettsider for lokallagene 
igjennom NVIO;  her vil alle lokale arrange-
ment som dere legger ut komme opp 
automatisk i kalenderen! 
Dette er altså en digital kalender og skal ikke 
forveksles med Veterankalenderen som 
kommer i papirform ;-)

Aktivitetskalender


