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Bli med i APF!

APFs hovedkasserer er delegat nr 1 på LOs representantskap og kongress.

Fint for deg. Bra for mange.

APF stiftet 9.mars 1909 er et av Norges eldste presseforbund. Vi er et fullverdig LO-forbund og en del av
LO-felleskapet med 970.000 medlemmer. APF har både
tale og forslagsrett i LO-sekretariat samt innflytelse på
mediepolitikken.

Bli med Norges eldste presseforbund inn i fremtiden!
Arbeiderbevegelsens Presseforbund (APF) følger samfunnsutviklingen og
organiserer både journalister, redaktører, frilansere, bloggere og andre
grupper. I en tid der arbeidslivet er i store endringer som medfører usikkerhet
og utrygghet, ønsker APF å bidra.
Vi har et sterkt engasjement for å påvirke fremtidens arbeidsliv og aktiv
deltagelse i utviklingen av LO Selvstendig. Frilansere og entreprenører er
velkommen til å bli med i vårt faglige og sosiale felleskap. Vi tilbyr økt trygghet
gjennom gode medlemsfordeler.
For oss er det naturlig å samarbeide med Norsk Journalistlag og Norsk
Redaktørforening om å påvirke utvikling og positiv til medlemskap i flere
organisasjoner/forbund. I likhet med LO vil også APF vise at vi evner til
å tilpasse oss den nye virkeligheten og ønsker å være fremtidsrettet og
innovativ.
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Vårt overordnede mål er å sikre en fortsatt fri uavhengig presse og et
mangfold i vårt demokrati.

Nina Hanssen
Forbundsleder
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Journalist Eline Rildå Bjørge sitter ved arbeidspulten og er ute i felten hvor hun
intervjuer advokat Ane Sofie Tømmerås.

Medlemsfordeler
Fint for deg. Bra for mange.
LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er medlem i et LO-forbund.
Vi har fremforhandlet avtaler som gir deg trygghet i privatlivet, og som
er bra for samfunnet vi lever i. Fint for deg. Bra for mange.

Forsikringer
LOfavør Innboforsikring er en obligatorisk del av APF medlemskapet
og forsikringspremien er en del av kontingenten som i 2022 er på
1920 kroner for året.
Medlemmene har også tilgang på de andre forsikringene innen LOfavør
programmet så som hus, bil, reise, ulykke, barneforsikring og flere.

LOfavør-apper
LOfavør har sin egen app som også inneholder medlemskortet og
oversikt over hvilke forsikringer du har. LOfavør appen Husk hva du har
gir deg muligheter til lagre bilder av tingene dine.

Bank og Lån
LOfavør tilbyr blant de beste betingelser for boliglån sammen med
de fleste Sparebank1 bankene. Billån og kredittkort er også i LOfavør
pakken sammen med gode tilbud på Eiendomsmegling.
LOfavør er et fordelsprogram som gjelder for alle LO medlemmer.
I tillegg til de nevnte er Advokatforsikring, Hotellavtale med Choice og
Scandic hotellene, Leiebil og rabatter på Hurtigruten og mye annet.
Du finner alt dette på www.lofavor.no og på www.A-P-F.no
Vil du ha mer informasjon om APF eller melde deg inn forbundet?
Kontakt oss på post@a-p-f.no

