OM NFSR

MEDLEMSKAP

Norsk Forening for Service og Renhold (NFSR)
ble stiftet 16. mars 2010 etter en fusjon
mellom Norske Husøkonomers Forbund (NHF)
og Norsk Renholdsteknisk Forening (NRTF).

Som medlemmer kan tas opp:
• alle som har faget som inntektskilde,
enten det er på utøvende, ledende eller
administrativt nivå. Dette gjelder også
konsulenter, leverandører, undervisningspersonell m.v. hvis virke har
relasjon til foreningens formål
• lærlinger og trainees innen faget,
og studenter ved Facility Management
studiet ved OsloMet samt ved tilsvarende høgskoler og universiteter
innen faget

NFSR har til formål å
• høyne nivået innen faget: forvaltning, drift,
service og vedlikehold.
• øve medinnflytelse på normer, standarder
og veiledninger
• forbedre mulighetene for utdannelse
• ha kontakt og samarbeid med andre
foreninger nasjonalt og internasjonalt
• bidra til et bedre samfunn gjennom en
miljøriktig og bærekraftig utvikling
• bidra til bransjens positive og konstruktive
omdømme
Foreningens formål søkes fremmet gjennom:
• foredrag, tema, diskusjoner, studiebesøk,
fagdager, kurs og seminar som bidrar til å
påvirke medlemmenes totale kompetanse
og formidle faglig informasjon
• å bidra til rekruttering og utdannelse
innen de ulike områder av faget, slik som
grunnopplæring, fagbrev, facility management
(FM) og annen høyere utdannelse
• å synliggjøre faget og dets betydning 		
for helse og miljø
• kontakt- og informasjonsvirksomhet
overfor medlemmer, myndigheter,
planleggere og byggherrer
• deltagelse i faglige komiteer og utvalg
• å bidra til å avdekke useriøse aktører
innen faget
• internasjonalt samarbeid

INNMELDING (bruk blokkbokstaver)

Hva du får som medlem
• invitasjon til fagmøter
• delta på seminar til medlemspris
• delta på turer og sosiale sammenkomster
• motta bransjetidskriftet Renholdsnytt
• motta medlemsinformasjon
• et bredt kontaktnett innen faget
• oppdateringer innen FM faget på våre
sosiale mediekanaler
• tilbud ifm medlemskampanjer
Interessemedlemmer får i tillegg
• fortrinnsrett på messestand
• link fra vår nettside
Kostnad
• Vanlig medlemskap:
• Studentmedlemskap:
• Pensjonistmedlemsskap:
• Interessemedlemskap:

kr. 600,kr. 200,kr. 300,kr. 2.000,-

Vanlig medlemsskap

Student

Interessemedlemsskap

Navn:
Adresse:
Postn/sted:
(Hit sendes Renholdsnytt/fakturaadresse for privat medlemskap/kontaktperson for interessemedlemsskap)

Fylke:
Født: 			

Mobil: 		

Stilling:			
E-post:

Navn på Arbeidsgiver og/eller Interessemedlem:

Fakturaadresse:

Faktura pr e-post:

Faktura pr EHF:
(EHF nr og ressursnr)

Vervet av:
Dato:
Jeg godtar at NFSR benytter min e-post til å sende meg informasjon
ifm med medlemskap.

«Vi har som formål å bidra til et bedre samfunn gjennom en miljøriktig og bærekraftig utvikling.»

VIRKSOMHET

Norsk Forening for Service og Renhold
Postboks 1728 Vika
0121 OSLO

Priser og fond
• Årets Servicehelt
• Bransjeprisen
• Kompetansefondet
• Signe Sennaruds Fond
Lokale nettverk (LN) eller lokallag er
opprettet flere steder som geografiske
enheter.
LN skal i samråd med foreningens styre
sørge for lokale sosiale, faglige møter og
aktiviteter som fremmer faget i henhold til
foreningens vedtekter.
LN kan søke støtte til lokale arrangementer,
både faglig, økonomisk og arrangementmessig fra styret.

Postboks 1728 Vika, 0121 OSLO
Org. nr.: 984 384 238
post@nfsr.no
www.nfsr.no

