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

Trondheim, 04.01.2022
Vår ref. 22/60-1
/TOGR
Deres ref.

Innkalling til LOs regionkonferanse i Trøndelag 15.02.2022
Det innkalles til LOs regionkonferanse i Trøndelag 15. februar på den digitale plattformen Teams,
som er i henhold til helsemyndighetens anbefalinger for Covid-19.
Regionkonferansen vil behandle de ordinære konstitusjonelle punktene, i tillegg til å være et spennende
møte med høy grad av interaktivtet med filmer, debatter og avstemminger!
Rammeprogram:
Kl. 08:00
Innlogging
Kl. 08:30
Velkommen og konstituering
Kl. 08:45
Kulturelt innslag
Kl. 09:00
Fagligpolitisk innledning
Kl. 10:45
Innledninger:
Boligpolitikk
- Utdanning
- Arbeidsliv
Kl. 13:10
Orienteringer fra utvalg:
- LO favør
- LOs ungdomsutvalg
- LOs regionale utvalg for familie- og likestillingspolitikk
Kl. 13:40
Innstillinger og valg
Kl. 14:30
Avslutning
Regionkontoret tar forbehold om endringer på programmet.
Innlogging med registrering fra kl. 08.00. Det inviteres til test-møte og forkurs for regionkonferansen
mandag 14. februar kl. 14.00 – meld deg på via påmeldingsskjemaet. Sammen med sakspapirene
sendes det 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 liste for representasjon
basert på forbundenes innmeldte yrkesaktive medlemstall i Trøndelag pr. 30.11.2021 (vedlagt).
Forbundene, lokalorganisasjonene og LOs vedtektsfestede utvalg i regionen kan overfor regionrådet foreslå
saker reist for regionkonferansen. Slike saker må være fremmet senest fire uker før konferansen. Dette
gjelder ikke forslag til dagsaktuelle uttalelser. Forslagsfrist for forslag til regionkonferansen er fredag
14. januar på mail til trondelag@lo.no.
Endelig program og sakspapirer sendes ut pr. e-post til påmeldte representanter i uke 4 og publiseres på
distriktskontorets nettsider www.lo.no/trondelag.
Påmelding innen fredag 14. januar til regionkontoret her.
Når det gjelder økonomi, se Retningslinjer for regionkonferansen (vedlagt).
Reiseregninger i LO er nå elektroniske, ta kontakt med regionkontoret på trondelag@lo.no for registrering
av personopplysninger. Bekreftet skjema for eventuell tapt arbeidsfortjeneste lastes opp sammen med
reiseregningen (vedlagt).
Alle påmeldte deltakere vil også motta en hyggelig lunsj – noter din adresse på påmeldingsskjema!
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. 30.11.2021
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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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