CS INFO NR.: 9 - 2016

Invitation til efterårskonference er udsendt
CS holder efterårskonference fredag d. 30 september 2016 til lørdag d. 1. oktober 2016 på Scandic
Bygholm Park i Horsens. Invitationerne til konferencen er netop sendt ud til CS’ afdelingsformænd, som
nu har ansvaret for at kontakte de delegerede eller selv tilmelde de delegerede.
Har du spørgsmål omkring konferencen eller tilmeldingen til den, kan du i første omgang kontakte din
CS afdelingsformand for info. Kontakt til CS Huset angående konferencen kan ske til Solveig Guldberg på
sg@cs.dk

ADVARSEL: Fup‐opkald til medlemmer
Et medlem har for nylig oplevet, at en person der kaldte sig ”Pia” kontaktede ham og sagde, at hun var
fra CS. Medlemmet blev bedt om at udlevere konto. nr., cpr‐nummer og nummeret på sit militære ID‐
kort. Heldigvis gjorde medlemmet det ikke, for det er ikke CS, der har ringet.
Bliver du eller et medlem ringet op af en der siger, han/hun er fra CS og beder om konto. nr. og cpr.
nummer så LAD VÆRE med at oplyse dette. Det er svindel. CS ringer ikke til medlemmerne efter de
oplysninger. Hvis du eller et medlem bliver kontaktet af denne ”Pia” eller andre, så vil vi rigtig gerne
høre fra dig.

Snart deadline for medlemmer der vil søge penge i Kompetencefonden
Det er stadig muligt at søge om midler fra Kompetencefonden, der kan bruges på uddannelse og kurser.
Ansøgningsfristen for at indsende ansøgninger til Forsvarsministeriets Personalestyrelse er snarest
muligt og senest den 30. september 2016. Da ansøgningerne skal være FPS i hænde på denne dato, kan
der være tidligere deadlines lokalt på dit tjenestested.
For at søge om midler, skal man udfylde et ansøgningsskema der findes på HR‐portalen Skemaet sendes
til nærmeste leder/chef, som prioriterer ansøgningerne og sender dem til NIVI/II, hvor ansøgningerne
igen prioriteres. Herefter sendes de indstillede ansøgninger til FPS. I alle myndigheder er der udpeget en
kontaktperson til Kompetencefonden, som du kan spørge om hjælp. Du er også velkommen til at
kontakte CS specialkonsulent Flemming Fage Sørensen på ffs@cs.dk
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