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Oslo og Akershus NNN er nå etablert i Torggata 10 i Oslo sentrum (på skrått 
over gaten fra Eldorado kino). Vi har fått på plass møbler, kontorutstyr, 
internett og ikke minst telefon. (Og siden vi er avdeling 7 i NNN så har vi 
selvsagt fått et tlf. nr. som ender på 007.)

Vi har allerede avviklet 3 styremøter og et representantskapsmøte og føler at vi 
er godt i gang med den nye avdelingen som samler alle NNN,s medlemmer i 
Oslo og Akershus.

Vi har ansatt Eva Fandal i 50 % stilling fra og med 8. august og 1 år fremover. 
Kontoret vil derfor være åpent for henvendelser og besøk 2-3 dager i uken, i 
tillegg vil resten av AU være tilstede enkelte dager. Hvilke dager dette blir 
kommer vi tilbake til etter ferien.

Eva vil ha fleksitid noe som gjør det mulig å komme på kontoret utover vanlig 
arbeidstid hvis det er behov for det.  Ta bare kontakt på forhånd slik at du er 
sikker på at hun er tilstede. 

Det vil bli sendt ut en invitasjon til å delta på PC kurs i regi av Oslo AOF. Dette er 
et kurs for de som kan noe, eller en del, men som føler at de trenger mer påfyll. 
Vi håper at så mange som mulig vil ta i mot dette tilbudet som er gratis for våre 
medlemmer.

Styret har vedtatt at vi skal arrangere to egne kurs per år. Ett som er åpent for 
alle medlemmer og ett primært for de tillitsvalgte. Vi starter i høst med kurs for 
tillitsvalgte. Vi ser frem til å treffe mange av dere på kurset. Dette er en fin 
måte å få faglig påfyll på, og samtidig bli kjent med andre fra den nye 
avdelingen vår. 



Styret har også vedtatt å sette ned en del utvalg som vi håper at medlemmene 
kan være interessert i å delta i. Det er ikke noe krav om å måtte ha tillitsverv 
for å sitte i et utvalg, det er åpent for alle. De utvalgene vi ønsker å komme i 
gang med først er Studieutvalget, Informasjonsutvalget, Ungdomsnettverket og 
Pensjonistutvalget. Føler du at dette kan være interessant så ta kontakt med 
kontoret vårt, eller send en mail til erik.hagen@arcus.no.  

På internett finner du hjemmesiden vår. Den er det informasjonsutvalget som 
skal jobbe videre med for å få den best mulig, og med mest mulig nyttig 
informasjon til medlemmene. Her finner du blant annet mailadressene til 
arbeidsutvalget under fanen “om oss”. Du finner hjemmesiden ved å søke på 
nnnoa.

Vi er også på Facebook. Gruppen vår heter Oslo og Akershus NNN. 

Meld deg inn du også davel…

Med ønske om en riktig god sommer fra 

Erik Hagen leder, Anne Karin Nyborg nestleder, Eva Fandal sekretær og Bjørn 
Caspersen kasserer.
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