Representanter fra forbund, regionrådet,
lokalorganisasjoner, ungdomsutvalg og
familie- og likestillingspolitiske utvalg

Trondheim, 07.01.2021
Vår ref. 21/46-1
/TOGR
Deres ref.

Innkalling til LOs regionkonferanse i Trøndelag 04.03.21
Det innkalles til LOs regionkonferanse 4. mars 2021 på den digitale plattformen EasyMeet.
EasyMeet legger godt til rette for debatt, og er også i henhold til helsemyndighetens anbefalinger
for Covid-19.
Regionkonferansen vil beholde de ordinære konstitusjonelle punktene, men i tillegg være et spennende og
nyskapende møte med høy grad av interaktivtet med filmer, debatter og avstemminger!
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen holder den fagligpolitiske innledningen fra vårt live-studio i Trondheim
sammen med andre innledere og kulturinnslag!
Rammeprogram:
kl. 09.00 Innlogging
kl. 10.00 Kulturell åpning
kl. 10.15 Den fagligpolitiske situasjonen ved LOs leder Hans-Christian Gabrielsen
Debatt
kl. 11.15 Arbeidsmarkedet i Trøndelag etter pandemi
Sofaprat
kl. 11.45 Lunsj
kl. 12.30 Stortingsvalg 2021
Debatt
kl. 13.20 Innkomne forslag
kl. 13.30 Avslutning
Innlogging med registrering fra kl. 09.00. Det vil innkalles til generalprøve med test av
systemtet for påmeldte deltakere før konferansen. Før testmøtet blir det utsendt utfyllende
informasjon om innlogging og annet.

LO Trøndelag
Landsorganisasjonen i Norge
www.lo.no/trondelag
E-post: trondelag@lo.no
Telefon: +47 23 06 10 00

Organisasjonr: 971 074 337
Kontonr.: 9001 07 00182
Faktura på e-post:
971074337@autoinvoice.no

Postadresse: Postboks 791, 7408 Trondheim
Besøksadresser:
Trondheim, Olav Trygvasonsgt. 5, 7011 Trondheim
Steinkjer, Bomveien 3, 7725 Steinkjer

LOs regionkonferanse er et samarbeidsorgan der omlag 120 representanter fra LOs forbund og
lokalorganisasjoner i Trøndelag møtes for å diskutere faglige spørsmål og vedta uttalelser.
Fordeling av representanter – se Retningslinjer for regionkonferanser og vedlagte liste for representasjon
basert på forbundenes innmeldte yrkesaktive medlemstall i Trøndelag
pr. 04.12.20.
Forbundene, lokalorganisasjonene og LOs vedtektsfestede utvalg i regionen kan overfor regionådet foreslå
saker reist for regionkonferansen. Slike saker må være reist senest fire uker før konferansen. Dette gjelder
ikke forslag til dagsaktuelle uttalelser. Forslagsfrist for forslag til regionkonferansen
er torsdag 4. februar på mail til trondelag@lo.no.
Endelig program og sakspapirer sendes ut pr. e-post til påmeldte representanter i uke 7 og publiseres på
distriktskontorets nettsider www.lo.no/trondelag.
Påmelding innen torsdag 4. februar til distriktskontoret på vedlagte skjema.
Når det gjelder økonomi, se Retningslinjer for regionkonferansen. Bekreftet skjema for eventuell tapt
arbeidsfortjeneste må sendes til regionkontret sammen med utfylt reiseregning til trondelag@lo.no.
Alle påmeldte deltakere vil også motta en hyggelig lunsj – noter din adresse på vedlagte påmeldingsskjema!
Vi ser fram til å treffes - vel møtt!

Med vennlig hilsen
LOs regionkontor Trøndelag
Kristian Tangen
(sign.)
Tone A. Vorseth Graneggen
(sign.)
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur.

Vedlegg: 1. Retningslinjer for regionkonferanser
2. Fordeling av representanter på regionkonferansen i Trøndelag pr. 04.12.20
3. Skjema for reiseregning
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Påmeldingsskjema til LOs regionkonferanse i Trøndelag
Jeg er innkalt og deltar på LOs regionkonferanse digitalt 4. mars:
Navn:______________________________________________________________________________
Representant fra:__________________________________________________________________
E-postadresse:____________________________________________________________________
Postadresse : ___________________________________________________________________
Spesielle behov:__________________________________________________________

Sendes LOs regionkontor, e-post trondelag@lo.no innen torsdag 4. februar 2021.
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DOKUMENTASJON FOR TAPT ARBEIDSFORTJENESTE

Det bekreftes herved at………………………………………………………………………………………..…….…

navn

----------------------------------------------------

-----------------------------------------------

fødselsdato/personnr.

skattekommune

har hatt permisjon uten lønn fra sin stilling i tidsrommet:…………………………………………....
antall timer:……………………………
Hvis permisjonen har varighet utover en dag, oppgi antall dager:…………………………………

----------------------------------------------------------------

stempel og underskrift fra arbeidsgiver
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