
STRATEGIPLAN FOR FRS 

2018 – 2020 



MISSION - VISION

Foreningen består af medlemmer fra HK Trafik og Jernbane, der er på 

enten rådighedsløn eller er Servicemedlem.   

Det er Foreningens mål, at opfylde medlemmernes behov for aktiviteter, 

rådgivning ,videreuddannelse, socialt samvær og løbende information

fra HK   

Kort sagt at skabe mest mulig værdi for medlemmerne, såvel på 

rådighedsløn som Servicemedlemmer. 

Foreningen vil, gennem skræddersyede løsninger og i samarbejde med 

kredsene og det centrale HK T/J, styrke medlemmerne, for i fremtiden at 

få en bedre pensionstilværelse eller tilbagekomst til arbejdsmarkedet.

At styrke HK T/J økonomi via fastholdelsestiltag 



MEDLEMSPROFIL

Være medlem af HK Trafik og Jernbane:

Enten som fuldt betalende medlem( er inkl

faglig assistance ) 

Eller som Servicemedlem ( samme rettigheder, 

men UDEN faglig assistance )

På Rådighedsløn. En del af fuldt medlemskab 



DET FÅR DU FOR DIT KONTINGENT …

*Ret til at deltage i FRS foreningens udflugter 

*Ret til deltagelse i FRS foreningens kurser

*Ret til deltagelse i vore kollegatræf /Cafemøder- NY

*Ret til deltagelse i vores nyoprettede Netværksforum-

ny 

*Ret til at være og benytte vores Facebook – side

*Ret til at få vores månedlige Nyhedsbrev

*Ret til hjælp fra bestyrelsen så længe det ikke er 

faglige spørgsmål ( klares af kredsene mf)



SERVICEPAKKE - FORTSAT

*Ret til at benytte ” tjat med bestyrelsen ”  4276 2435

*Ret til forsikring i TJM . 

*Ret til fortsat at kunne leje sommerhuse og ferie 

lejligheder. De fleste kræver medlemskab af TJM.

*Ret til fortsat at være medlem af Forbrugsforeningen

*Ret til fortsat at være medlem af Vejlekassen

*Ret til at modtage og deltage i tilbud teaterbesøg, 

koncerter , minikrydstogter  og andre oplevelser. 

*Låneforeningen af 1893

*Gruppelivsforsikring u/ 70 år ( kun Rådighedsmedlem -

mer ) 



DRIVERE FOR VÆKST OG FOKUS.

Vi skal være :
Aktive

Yde service

Lave sociale arrangementer 

Relevante kurser 

Give information på elektroniske media
Forberede tilbagekomst til arbejdsmarkedet 

Føle at man ikke er glemt – både hos kollegaer og HK T/J

Skabe netværk

Venskab

Samvær – kollegatræf.
Kort sagt et netværk og kollega forum….



FOKUS

Fungerer som akut beredskab for kommende 

rådighedslønner mf

At fastholde medlemmerne af HK T/J efter ansættelse 

og udmeldelse af kredsene…

Gøre det attraktivt via vore tiltag at forblive hos HK T/J

Via Serviceparken at tilbyde ” Value for money ”

Via øget information at knytte medlemmer, der ellers 

var på vej ud – et meningsfuldt forsat medlemskab. 



MÅLGRUPPE – PROFIL 

Alle medlemmer af HK Trafik og jernbane. 
Og som er :

*På Rådighedsløn

*Servicemedlemmer Uanset alder.

*Tjenestemænd og overenskomstmedlemmer. 

*Anden overenskomst, men medlem af HK T/J.

* Fuldt betalende medlemmer – efter rådighedsløn



MÅLGRUPPE – FAKTA.

Medlemmer      :  ca 40 Rådighedsløn og 160 

Servicemedlemmer = ca 200 pax

Alder:                :   ca 40 - …

Uddannelse     : Typisk fra Kontorområdet

Beskæftigelse : Medarbejdere og Ledere 

Anden Intr.      :  Har været ansat i DSB – BaneDK –

Luftfart – DMI mf.  



FASTHOLDELSESSTARTEGI

*Direkte kontakt til nuværende og forrige medlemmer 

af HK T/J via de sociale media, mails, opkald, og 

møder.

*Via Kurser – udflugter og cafemøder, konstant og 

vedvarende at informere vore medlemmer, så de føler 

de får noget for deres kontingent   

*Opsøgende kontakt

*Yde Omsorg 



ØKONOMI 2018 – 2020 

Budget for 2018 30.000 kr

*Det er ikke foreningens ønske at komme og bede om flere 

penge i perioden . 

*Foreningen søger også penge til vores arbejde via andre.

*Hver udflugt kan laves billigt og med delvis brugerbetaling/ 

støtte . 

*Kurser kan også laves via søgt tilskud fra kredsene.



AKTIVITETER I 2018  

2018 

Feb Nytårstræf med formandskabet

06.02 2018 Udflugt for alle kredse til bla Folketinget (Arr FRS)

25.01.2018 Årsmøde i FRS - Nyborg 

April/September Tur til Polen – 3 dg – delvis egenbetaling

19.04 2018 Cafemøde – med Kreds/formandskab – Mette / 

Birgit og Dennis/Lone

16.05 2018 Kursus

07.06 2018 Udflugt 



AKTIVITETER – FORTSAT 

16.08 2018 Udflugt – Danmark   

27.09 2018 Cafemøde – med kreds/formandskab, Mette / Birgit 

og Dennis/Lone  

Oct 2018 Kursus

Oct 2018 Udflugt – Folketinget ( Rundvisning + middag i 

Snapstinget.

05 – 06.11 18  Seminar 2019

06.12 2018 Juletur ink. frokost 

Derudover kommer der tilbud om teater o.l løbende henover 

året. 



BESTYRELSESMØDER 2018

18.01 2018   - Odense

25.01 2018   - Nyborg ( Årsmøde )

19.02 2018   - Nyborg  



VÆRDIANSÆTTELSE FOR HK T/J

Følgende værdier bibringer FRS til HK T/J 

* Giver via kurser medlemmer færdigheder til enten at gå på pension 

eller retur til arbejdsmarkedet.  

* Skaber social netværk 

* Medlemsmøder enten via vore udflugter eller Cafemøder .

* Skaber omsorg og tryghed for medlemmer i en svær tid. 

* Skaber god image og dermed bedre økonomi for medlemskabet af 

HK T/J 



IMPLEMENTERING 

• Seminar

• Høring i kredsene og BB

• Årsmødet

• Nyhedsbreve

• Hjemmesiden 

• Facebook – siden ( hk rådighedsforeningen )

• Debatmøder ved Cafemøderne 



FRS BESTYRELSE 2018 – 2019.  


