Mandal, 10. desember 2012

ORIENTERING OG JULEHILSEN FRA A.L.F HOVEDSTYRE
Hei alle sammen, vi håper dere alle har hatt en fin sommer og høst.
Mange av dere har sikkert fått med seg at NHF sliter økonomisk grunnet sviktende inntekter. Dette
har også rammet A.L.F i form av store kutt i overføringer til NHFs organisasjonsledd, A.L.F hovedstyre
inkludert. For å komme i balanse har vi i 2012 holdt et svært lavt aktivitetsnivå og kuttet i kostnader
der vi kan. Som følge av dette er vi nå gjeldfrie og kan legge frem et budsjett i balanse. Vi må
imidlertid erkjenne at vi ikke har forutsigbare og stabile inntektskilder. Dette medfører at vi må bruke
mer tid på «å lete etter penger», d.v.s bli flinkere til å søke eksterne prosjektmidler, arbeide med
sponsorstøtte, annonseinntekter med mer. På sikt håper vi på en økning i spill inntekter og
forhåpentligvis vil vi klare å fremskaffe midler som kan bidra til å stabilisere landsforeningens
økonomi.
A.L.F mottar mange henvendelser fra personer som sliter med diagnoser, erstatningsberegninger og
erstatninger. For på best mulig måte å kunne møte medlemmenes veiledningsbehov har vi opp
gjennom årene organisert og ivaretatt veiledningsarbeidet gjennom ressursgrupper forankret i
hovedstyret så vel som i lokallagene. For å ivareta skadde oljearbeidere i Nordsjøen ble for eksempel
«oljearbeidermedlemmene» og offshorearbeidet organisert og ivaretatt av Oslo lokallag, før dette
arbeidet fikk sin forankring i hovedstyre. Opp gjennom årene er det nok mange som har oppfattet
ALF offshore som et eget selvstendig lokallag eller organisasjonsledd, så er ikke tilfelle. I dag er
«oljearbeidermedlemmene» hjemmehørende i deres respektive A.L.F lokallag, og landsforeningens
offshorearbeid ivaretas av A.L.F hovedstyre gjennom dagens likemannsutvalg.
I mange år har vi arbeidet jevnt og trutt for opprettelse av Nasjonalt Kompetansesenter for
arbeidsmiljørelaterte skader. Landsforeningen søkte Stiftelsen Helse- og rehabilitering om extramidler til et forprosjekt relatert til et slikt senter, vi fikk dessverre avslag. Nå må det bare erkjennes
at vi på nåværende tidspunkt ikke kan si noe om videre framdrift i arbeidet på dette område.
I vår medlemsutsendelse i juni måned orienterte vi om Regjeringens forslag til ny yrkesskadeordning.
Pr. i dag kjenner vi ikke til hvilke forslag Regjeringen vil komme med. Ting tar tid, først våren 2013 vil
det bli fremlagt Stortingsproposisjon (ST. prp) vedrørende ny yrkesskadereform. Så snart denne blir
kjent lover vi å informere våre medlemmer.
Fortsatt har vi ingen redaktør og uten redaktør blir det vanskelig å utgi et medlemsblad. Vi
oppfordrer våre medlemmer til å ta nettet i bruk. Vi arbeider kontinuerlig for å holde hjemmesiden
ajour. Adressen er: www.alf.norge.

VEND ARKET!

Tidligere i år har vi analysert A.L.Fs utfordringer og fremtidsmuligheter. Konklusjonen ble, kort
fortalt, at innenfor de sektorene vi arbeider med ser man på A.L.F som en seriøs og slagkraftig
forening som hjelper yrkesskadde. Det ble også påpekt at våre problemer er å nå fram i debattene og
bli allment kjent blant folk flest. Et annet problem er at foreningen stort sett har for liten tilgang til
god økonomi og da er det vanskelig å jobbe effektivt. Vi arbeider videre med tiltak som skal løse
noen av de utfordringene vi står overfor. Det som er positivt er at lokallagene fungerer godt med
likemannsarbeid og sosiale aktiviteter. Vi har lang erfaring med det vi driver med. Vi har ganske
mange medlemmer, men trenger flere. Hjemmesiden vår fungerer godt. Utfordringene er at vi må bli
mere synlige i offentligheten blant annet ved at vi forsøker å delta i den offentlige debatten. Vi må
bruke de mulighetene IT og data kan gi. Det finnes mange sosiale medier vi kan delta i og spre vårt
budskap kostnadsfritt.
Medlemskontakt
Hovedstyret vil bli enda flinkere til å sende ut informasjon til medlemmer og tillitsvalgte. Dette er en
stor utfordring i en tid med dårlig økonomi, manglende Syndrom, og dyr porto på brev.
Utfordringer er til for å løses og dette med informasjon til medlemmer og tillitsvalgte kan vi langt på
vei løse sammen.
På hjemmesiden vår er det kommet en knapp som hver enkelt kan klikke på for å legge inn sin E-post
adresse. E-postadressene blir samlet i et adressearkiv som kan brukes til å sende ut informasjon.
Hovedstyret vil spare portoutgifter og du er med på ett positivt tiltak for å bedre økonomien i
foreningen.
Det er en knapp (KONTAKT OSS)på hjemmesiden der du kan kontakte hovedstyret. All kontakt fra
denne knappen går direkte til vår leder Lars Kristian Hille BRUK DENNE MULIGHETEN

Med dette ønsker vi dere alle en riktig
God jul og Godt nytt år!
Vennlig hilsen
ARBEIDSMILJØSKADDES LANDSFORENING (A.L.F)
Lars Kristian Hille /s/
leder

