
FRIVILLIG

NAF 
Asker og Bærum 



2 3

www.abtraakkskole.no

AB TRAFIKKSKOLE
Bil - Moped - Henger - MC

Første kjøretime gratis 
til alle medlemmer av NAF Asker og Bærum
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NAF Asker og Bærum

Bli med på meningsfylt arbeid

Vi søker frivillige i  
NAF Asker og Bærum!

Visste du at NAF har mer enn 2000 engasjerte frivillige  
over hele landet?

Vi knytter sammen mennesker som brenner for trafikk- 
sikkerhet og lokalt arbeid og som ønsker å gjøre en forskjell.  
NAF er organisert gjennom 70 lokalavdelinger som hver  
har sitt eget styre. Sammen jobber vi med aktuelle saker  
i Asker og Bærum:

-det være seg trafikksikkerhet, politiske saker, aksjoner,  
informasjonsarbeid, kurs for seniorer og besøk på skoler/  
barnehager.  
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NAF Asker og Bærum

NAF i Asker og Bærum har over 

19.000 medlemmer

Vi trenger flere engasjerte frivillige med ulik kunnskap,  
bakgrunn og erfaring med lyst til å engasjere seg i lokal  
trafikksikkerhet og trygg samferdsel. 

Å være frivillig i NAF er både sosialt og en kilde til å hjelpe  
andre. Det er ingen krav til medlemskap eller forkunnskaper, 
men hvis du ønsker å delta i organisasjonsarbeidet og stille  
til valg som tillitsvalgt må du være NAF-medlem. 

Ta kontakt med oss for å finne ut mer om hvilke saker vi  
jobber med og hva du kan bidra med! 

Se mer info på: www.naf.no/ab eller  
kontakt Preben Berg, post@nafab.no - tlf 900 74 755
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NAF Asker og Bærum

Hva kan du bidra med?!

I NAF er det mange ulike oppgaver. Som frivillig kan man 
være med på aktiviteter som refleksaksjon, aksjoner for trygge 
skoleveier eller vår årlige Påske- og høstaksjon. 

Du kan delta på ett eller flere arrangementer eller en enkelt sak 
som du brenner spesielt for! 

Er det organisasjonsarbeid som får blodet til å bruse? Vi tilbyr 
engasjerende fellesskap og hyggelige møteplasser! Kontakt 
vår lokalavdeling og hør hvordan du kan bidra. Vi trenger stadig 
flere “armer og bein” som kan være med å gjøre en forskjell i 
vårt miljø

BLI FRIVILLIG DU OGSÅ!
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NAF Asker og Bærum tilbyr ulike kurs 
gjennom året og har også en rekke 
arrangementer både sentralt og lokalt.

Av arrangementer for  
NAF-medlemmer tilbys blant annet:

• SENIORKURS 
Holdes jevnlig året rundt.

• VÅRSJEKK og HØSTSJEKK  
av bilen din.

• POLERINGSKURS 
To ganger i året holdes  
poleringskurs på NAF-senteret

• TRYGG PÅ GLATTA 
På høsten arrangeres det en  
dag med glattkjøring på en  
glattkjøringsbane.

For mer informasjon og påmelding 
send en mail til: post@nafab.no

Telefon: 67 54 35 79
post@nafab.no

Sandviksveien 163 
“Finstadgården”

Pb. 356, 1301 Sandvika

Åpningstid:
Kl. 08:00 - 16:00 
mandag - fredag

www.naf.no/ab
 naf.askerbaerum

NAF Asker og Bærum
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NAF Asker og Bærum

Skifte og 
reparasjon 

av alle typer 
bilglass

Bedriftsveien 24, 0905 Oslo  -  Tlf.: 970 14 100

www. autoglassk.no

 Gode rabatter for 
 NAF A&B sine medlemmer 

 
FULLMAKT 

ifm NAF Landsm¿ te, 26.-27. juni 2020, pŒ  Sundvolden Hotel, Ringerike 
 
I landsm¿ tet har lokalavdelingene Ž n delegat for hver pŒ begynt 9.400 medlemmer (¤  4, 
punkt 3 i vedtektene). Lokalavdelingens antall delegater bestemmes etter medlemstallet pr. 
31. desember Œ ret f¿ r landsm¿ tet holdes. Det samlede medlemstallet i NAF ved angitte dato 
var 482.384. Dette tallet danner utgangspunkt for fordelingen av lokalavdelingens delegater 
til landsm¿ tet 2020.  
En lokalavdelings delegat(er) gis fullmakt til Œ  representere egen lokalavdeling med det antall 
stemmer lokalavdelingen er berettiget til. Se tilsendte vedlagte oversikt Ç Antall delegater og 
stemmer 2020 È . 
 
 
PŒ  Œ rsm¿ tet (dato):   20/5 - 2020
 
i NAF avd.:   Asker og Bærum
 
er f¿ lgende delegat (varadelegat) valgt til Œ  representere lokalavdelingen ved fullmakt: 
 
 
Navn:   Geir Lundahl
   
Medl.nr.:   13668231
(mŒ  fylles ut) 
 
med f¿ lgende stemmeantall:   1
(finn tallet i vedlagte oversikt Ç Antall delegater og stemmer 2020È ) 
 
Jfr. vedtektenes ¤  4, punkt 1 - 5 og ¤  15, punkt 2. 
 
 
 
Sted:  Sandvika 
 
Dato:   20/5 - 2020
 
 
Leders signatur: _____________________________ 
 
 
Delegatens signatur: ____________________________ 
(I de lokalavdelinger der leder og delegat er samme person, skal det underskrives pŒ  begge linjer over). 
 
 
Fullstendig utfylt fullmaktsskjema sendes snarest etter avdelingens Œ rsm¿ te og 
senest innen 19. juni 2020 via e-post til forbundskontoret@naf.no. 
 

 
Norges Automobil-Forbund, Forbundskontoret, Boks 9343 Gr¿ nland, 0135 OSLO 



Din sak er vår sak

Telefon: 67 54 35 79
post@nafab.no
www.naf.no/ab

Sandviksveien 163 
“Finstadgården”
Pb. 356, 1301 Sandvika

NAF Asker og Bærum

www.naf.no/ab
 naf.askerbaerum




