AKTIVITETSPLAN

2010

F

agforbundet Sør-Trøndelag arrangerer flere aktiviteter i løpet av året. Det er viktig at
fagforeningene også har oversikt over fylkets aktiviteter slik at fagforeningene kan ta hensyn til
disse aktivitetene i egen planlegging. Derfor vil vi forsøke å gi ut en aktivitetsplan over all
faglig, politisk og opplæringsaktiviteter i fylket.

Denne vil både utgis i A5 format og legges på hjemmesiden www.fagforbundet.no/sortrondelag
Den som ligger på hjemmesiden vil til enhver tid være oppdatert.
Vi tar forbehold om både avlysninger og endringer. Dette vil det i så fall bli varslet om fortløpende.
Det vil bli sendt ut invitasjon eller innkalling for alle tiltakene. Er det spørsmål til noen av
aktivitetene i fylkeskretsen, så ta kontakt med kontoret.

 FEBRUAR 2010
1.-5. februar

Fase 2, 1 samling

Første samling, for deltagere til Fase 2. Avholdes på Quality Hotel Oppdal.
2.-4. februar
Regionsamling med AU
Regionsamling for fylkesstyrene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Avholdes på
Stiklestad nasjonale kultursenter.
9.-10. februar

Fagdag om lovverk i helsesektoren

Seksjon helse og sosial inviterer til fagdager. Avholdes ved Quality Hotel Panorama, Heimdal
11.-12. februar

Konferanse for SKKO

Konferanse for tillitsvalgte i SKKO. På programmet står blant annet planlegging for 2010 og manifest
mot mobbing. Avholdes på Quality Hotel Oppdal.
16.-17. februar

Konferanse for pensjonister

Pensjonistutvalget inviterer til en konferanse for pensjonisttillitsvalgte. Avholdes på Quality Hotel
Oppdal.
16.-17. februar

Konferanse for uføre

En konferanse med uføre medlemmer i Fagforbundet som målgruppe. Opplæring i
organisasjonskunnskap og taleteknikk. Arrangeres av prosjektgruppa for uføreprosjektet i
Fagforbundet Sør-Trøndelag. Avholdes på Quality Hotel Oppdal.
17.-18. februar

Samling ledere og opplæringsansvarlige

En samling for opplæringsansvarlige i fagforeningen. Fagforeningslederen eller noen i dens sted
inviteres også til å delta på samlingen. Hovedsaken for samlinga er Fase 1 kursene, og
gjennomføringen av disse i fagforeningene. Samlingen avholdes på Quality Hotel Panorama,
Heimdal.
22.-24. februar

Temakurs ungdom

Et opplæringskurs for nye ungdomstillitsvalgte i fagforeningene. Kurset tar for seg håndboka for
ungdomstillitsvalgte. Regionkurs i samarbeid med Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. Avholdes
ved Jægtvollen Fjordhotell, Inderøya.
25. februar

Temadag samhandlingsreformen

Seksjon helse og sosial arrangerer en tema dag om samhandlingsreformen. Målgruppe er alle
intresserte medlemmer og tillitsvalgte

 MARS 2010
2.-4. mars

Kasserer og revisor kurs

Et kurs for kasserere og revisorer i fagforeningene. Regionkurs i samarbeid med Møre og Romsdal
og Nord-Trøndelag. Avholdes ved Quality Aleksandra, Molde.
12.-13. mars

Kurs for renovatører

Arrangeres av seksjon samferdsel og teknisk.
17.-18. mars

Samling for hovedtillitsvalgte

For hovedtillitsvalgte, konserntillitsvalgte, regiontillitsvalgte, foretakstillitsvalgte etc.
Avholdes ved Quality Hotel Panorama.
22.-25. mars

Formidlingskonferansen

Et kurs der målet er gi deg som tillitsvalgt, uansett verv en mulighet til å bedre dine ferdigheter på
store møter. Du skal etter dette kurset kunne anse talerstolen som din venn. Et verktøy for å få
formidlet synspunkter og meninger om organisasjonen vår, og ikke minst politikken som driver oss i
våre tillitsverv. Påmeldingsfrist: 6. februar
23. mars

Temadag om nattarbeid

Seksjonene inviterer til en temadag om nattarbeid, hvordan er det i forhold til egen helse og humor?
Målgruppen er alle interesserte medlemmer og tillitsvalgte. Foreleser er Magnar Kleiven, lege med
humoristiskfilosofiske tilbøyeligheter, som sluttet å være lege fordi han syntes det var mye mer
morsomt å jobbe med helse.
25. mars

Konfliktberedskap samling med fagforeningene

Samling for alle fagforeningene hvor en gjennomgår konfliktberedskap i forbindelse med
hovedoppgjøret 2010.
Ikke satt dato:
Kurs for vaktmestere, utearbeidere, gartnere i stell av trær og busker

 APRIL 2010
8. april

Kurs i forhandlinger

Forhandlingskurs. Målgruppe er nye og gamle tillitsvalgte som ønsker seg en oppfrisking i når og
hvordan forhandle. Avholdes ved Quality Hotel Augustin
12.-16. april

Fase 2, 2 samling

Andre samling, for deltagere til Fase 2. Avholdes på Quality Hotel Panorama, Heimdal.
14.-15. april
Kreativ omsorg
Landsdekkende konferanse innen helse og sosialsektoren, hvor fagforbundet sentralt er
medarrangør. Avholdes ved Rica Nidelven hotell, Trondheim.
Ikke satt dato:
Temadag for SKA

 MAI 2010
4.-5. mai

Ledersamling

Samling for fagforeningsledere
Ikke satt dato:
Fagdag mat og ernæring spesialkost

Arrangeres av seksjon helse og sosial
 JUNI 2010
18.-20. juni

Sommerkonferansen for ungdom

Fagforbundet ungdoms årlige sommerkonferanse. Avholdes i Stavern. For alle medlemmer under 30
år.
 JULI 2010
Uke 27

Sommerpatruljen

LOs sommerpatrulje. Fagforbundet oppfordres til å stille med deltakere.
 AUGUST 2010
31. august

Valgkomité og stormøtekurs

Kurs for medlemmene i valgkomiteene, samt oppfriskningskurs i hvordan avholde store møter som
årsmøter, seksjonskonferanser, ungdoms- og pensjonistkonferanser etc.
 SEPTEMBER 2010
8.-9. september

Mediestrategikurs

Et kurs i hvordan å vinne medias oppmerksomhet og hvordan takle medieopptredener.
14.-15. September

Ledersamling SHS

Samling for lokale seksjonsledere i Seksjon helse og sosial.
27. sept-1. okt.

Fase 2, 3 samling

Tredje og siste samling, for uttatte deltagere til Fase 2. Avholdes på Røros Hotell.
Ikke satt dato:
Kurs for fagforeningsstyrene

Organisasjonskurs for fagforeningsstyrene. Avholdes i områdene.
Regional ungdomssamling

Samling og kurs for alle interesserte ungdomsmedlemmer. Avholdes i samarbeid med NordTrøndelag og Møre og Romsdal.
Ledersamling SST

Samling for lokale seksjonsledere i Seksjon samferdsel og teknisk.
Kurs for utearbeidere i sikring av utearealer i barnehager og andre lekeplasser

Arrangør er seksjon samferdsel og teknisk

 OKTOBER 2010
12. oktober

Temasamling i sorg og sorgarbeid

Avholdes av seksjon helse og sosial
13.-14. oktober

Kurs for styrerepresentanter i IKS, KF, KAS etc.

Et kurs for styrerepresentanter og andre interesserte, i utskilte kommunale selskapsformer, og
hvordan vi kan drive et godt arbeid der.
Ikke satt dato:
Kurs for fagforeningsstyrene

Organisasjonskurs for fagforeningsstyrene. Avholdes i områdene.
Lærlingpatrulje

Fagforbundet Sør-Trøndelag patruljerer fylket og besøker lærlinger og setter lærlinger og
opplæringspolitikk på dagsorden rundt om i kommunene og virksomhetene i fylket. Arrangeres av
ungdomsutvalget.
 NOVEMBER 2010
2.-3. november

Representantskapsmøte

For de valgte representantene i representantskapet. Avholdes ved Røros hotell.
17.-18. november

Samling for hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

For hovedverneombud, hovedtillitsvalgte, konserntillitsvalgte, regiontillitsvalgte, foretakstillitsvalgte
etc. Samlingen vil sette fokus på de to rollene og samhandlingen mellom HVO og HTV.
Ikke satt dato:
Forbundsuke med Sørtrøndersk vri.

Avholdes ute i fagforeningene. Fylkeskretsen arrangerer i kaffekurs i verving.
 DESEMBER 2010
1.-2. desember

Tillitsvalgte som sosialarbeider

Et kurs som setter fokus på alt som IKKE har med lov og avtaleverk og gjøre i tillitsvalgtgjerningen.
7.-8. desember

Ideologikurs

Et kurs i fag og arbeiderbevegelsens historie og ideologi.

2011
11.-12. januar

Seksjons, ungdom og pensjonist konferanser

8.-9. mars

Fylkesmøte

Kontakt Fagforbundet Sør-Trøndelag:
Besøksadresse:

Dronningensgt. 10, inngang A, 3 etg.

Postadresse:

Fagforbundet Sør-Trøndelag
Postboks 806 Sentrum
7408 Trondheim

e-post:
Telefon:
Telefaks:

postmottak.st@fagforbundet.no
73 87 41 20
73 87 41 21
www.fagforbundet.no/sortrondelag

