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CS er på vej med digitale løsninger
I løbet af sidste kvartal 2016 vil CS indføre flere digitale løsninger, der gør kontakten med CS lettere for
medlemmerne. CS kommer på NemID, så nye medlemmer selv kan indmelde sig, og alle kan tilmelde sig
forsikringer direkte på CS hjemmeside. Samtidig åbner vi også op for muligheden for e-Boks og digital
signatur. Det vil naturligvis fortsat være muligt at ringe og skrive til sekretariatet, som det har været
hidtil. Når vi kommer tættere på, vil der på cs.dk og i CS Bladet komme meget mere information om
mulighederne.
Nyt initiativ for veteraner
En ny forening for veteraner har set dagens lys. Den nye forening hedder ”VELKOMMEN HJEM”, og den
er henvendt til veteraner, der er på vej ud af forsvaret eller allerede har forladt det. VELKOMMEN HJEM
er et erhvervsinitiativ for veteraner, der hjælper den enkelte med at oversætte de militære
kompetencer til civile, og matcher veteraner med de virksomheder, der er en del af foreningen.
CS støtter initiativet, fordi det tager udgangspunkt i veteranernes ressourcer og muligheder. Flere CS
medlemmer har allerede fået stor værdi af initiativet. Så er du veteran og på vej ud i det civile? Er du
allerede ude af forsvaret, men gerne vil være med? Eller kender du en, der kunne have gavn af initiativet
til at komme i nyt job? Så læs mere på initiativets hjemmeside: http://velkommenhjem.net/
For henvendelser til CS om initiativet kan du kontakte politisk koordinator Bjarne A. Kehr på bk@cs.dk
Nyt kursus for tillidsrepræsentanter: ”mig og medierne”
CS tilbyder som noget nyt alle TR og TR-suppleanter et kursus i mediernes fagre verden. Kurset sætter
fokus på en række af de situationer, du som TR kan komme ud for, når det drejer sig om kontakt med
medierne.
Vi giver et indblik i CS’ arbejde med medierne samt viden om pressejura, ytringsfrihed og en indføring i,
hvordan journalister arbejder, så du kan gennemskue situationen, når en journalist kontakter dig. Så
blive klædt godt på til at forstå og bevæge dig i mediernes verden. Kurset afholdes første gang 12.
oktober 2016. For tilmelding kan du kontakte Karina Malmberg km@cs.dk
Efterårskonference lige om lidt
Fredag og lørdag d. 30. september og 1. oktober afholder CS efterårskonference i Horsens. CS’
delegerede er allerede tilmeldt, så husk at tage fat i dem, hvis der er noget, de skal tage med, når din
lokale tillidsrepræsentant skal mødes med resten af forsvarets og beredskabsstyrelsens CS tillidsfolk. CS
vil som altid skrive om konferencen på cs.dk og i CS Bladet. Hold også øje med CS’ Facebook.
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