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LOs representantskapsmøte 22.02.22 - Fysisk deltakelse 
 

Viser til innkalling sendt på e-post 10.01.22. 

 

I henhold til myndighetenes retningslinjer kan møtet gjennomføres fysisk. Dette gjelder forbundenes 

og regionenes representanter, medlemmer og varamedlemmer i sekretariatet, LOs kontrollkomite, og 

revisor med flere. Det vil si dere som mottar denne bekreftelsen på fysisk deltakelse.  

Møtet vil også streames.  

 

Vi ber om at dere kommer i god tid før møtestart klokken 10.00, da det kan ta tid å gjennomføre 

adgangskontrollen. 

 

Møte avholdes i Oslo Kongressenter Folkets Hus, i kongressalen med følgende foreløpig dagsorden: 

1. Åpning – LOs representantskapsmøte 22.02.22 

2. Fullmakt til valg av valgkomite 

3. Tariffrevisjonen 2022 

 

Vi kommer til å ta i bruk ulike smitteverntiltak. 

Alle bes om å ta en hurtigtest på morgenen samme dag som representantskapet finner sted. For de 

som ikke har mulighet til å ordne en test selv, er dere velkomne til å ta en test i møterom Forum fra 

klokken 09.00, og senest 09.40. Det vil være faste anviste plasser og god avstand mellom deltakerne i 

møtelokalene.  

 

LO har tatt i bruk Current for digital registrering av reise-, diett og tapt arbeidsfortjeneste. 

Til LOs representantskapsmøte skal alle som leverer reiseregning, benytte avdelingsnr. 102 og 

prosjektnr. 70120. Alle satser ligger oppdatert i systemet. 

 

Dersom du ikke er registrert med digital bruker i Current, ta kontakt med aina.lundkvist@lo.no for 

eventuelle spørsmål. Aina vil i tillegg være til stede utenfor møtesalen for de som trenger bistand. 

 

Benytt vedlagte Link for bestilling av flyreise og/eller hotellrom (Overnatting skal begrunnes) 

Linken blir i tillegg lagt på LOs hjemmeside www.lo.no  
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Ved forfall må representanten varsle vararepresentanten og saksdokumenter må 

videresendes. Forfall må i tillegg meddeles LO på telefon 909 79 356 eller på e-post 

solveig.jorgensen@lo.no  

 

Med vennlig hilsen 

LO Norge 

Administrasjonssjef 

 

Gunn Kristoffersen 
(sign.) 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur.  
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