AKTIVITETSPLAN

HØST 2009

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.
 AUGUST 2009
31. august

Fylkestyremøte

For alle fylkesstyrets faste medlemmer. Avholdes på kontoret i Dronningensgt 10.
 SEPTEMBER 2009
24. august 14. september

Valgkamp

Alle fagforeningene deltar i en valgkamp der målet er å få folk til å bruke stemmeretten sin og da
velge partier som deler våre synspunkter og krav. Medlemmer fra fylkesstyret og valgkamputvalget
stiller opp og bistår fagforeningene.
10. september

Informatørkurs

Formidlingstreningskurs for informatører som skal informere om Fagforbundet på skolebesøk,
arbeidsplasser o.l. Seksjonene og ungdomsutvalget plukker ut 2-4 deltakere til kurset.
Avholdes i Fagforbundet Sør-Trøndelags lokaler, Dronningensgt 10, 4. etg.
14. september

Stortingsvalg

Vi går til urnene og sikrer et fortsatt rødgrønt flertall.
15. september

Fylkestyremøte

For alle fylkesstyrets faste medlemmer. Avholdes på Ørland kysthotell.
15. 17. september

Regionmøte

Samarbeidskonferanse for ansatte og fylkesstyrene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og NordTrøndelag. Avholdes på Ørland kysthotell.
17. 18. september

Ledersamling Seksjon helse og sosial (SHS)

Ledersamling for SHS seksjonslederne i fagforeningene. Tema blir blant annet tariff og håndbok for
tillitsvalgte.
22. 25. september

Landskonferanse for pensjonister

For oppnevnte delegater fra Sør-Trøndelag. Avholdes i Bergen.
28. 29. september

Fagdager for renholdere

Faglig kurs for renholdere. Mer info kommer senere. Arrangør Seksjon samferdsel og teknisk (SST)

28. september 2. oktober

Fase 2, 3. samling

For alle deltakere på Fase 2, samt innbudte deltagere som mangler siste samling. Avholdes på Røros
hotell.
Ikke satt dato:

Yrkeskonferanse Seksjon kontor og administrasjon (SKA)

Yrkeskonferanse for medlemmer i SKA. Mer info kommer senere
 OKTOBER 2009
6. - 8. oktober

Landskonferansene for seksjonene

For Sør-Trøndelags delegater valgt på seksjonskonferansene. Avholdes på Gardermoen.
12. oktober

Fylkesstyremøte

For alle fylkesstyrets faste medlemmer. Avholdes på Røros hotell.
13. - 16. oktober

Fagforbundets 3. ordinære ungdomskonferanse

For alle Sør-Trøndelags delegater valgt på ungdomskonferansen. Avholdes ved Fagforbundets
hovedkontor i Oslo, Keysersgt 15.
13. - 14. oktober

Tariffkonferanse

For representantskapets medlemmer, samt alle hovedtillitsvalgte innen sine områder.
Avholdes på Røros hotell.
14.-15. oktober

Representantskapsmøte

For alle representantskapets medlemmer. Avholdes på Røros hotell.
19. oktober 6. november

Fagforbundet Sør-Trøndelag SYNLIG - NÆR - STOLT!

Fagforbundet Sør-Trøndelag skal synes på veien, og besøke masse arbeidsplasser i hele fylket.
Lærlingpatruljen ruller på veien i uke 44 og 45. Det vil også bli en turne med kurs for
plasstillitsvalgte rundt om i alle fagforeningene. I tillegg er fagforbundsuken i uke 45. Der
oppfordres alle fagforeningene til å ha masse aktiviteter for medlemmene sine. Fylkesstyret kommer
gjerne ut og bidrar. Mer info om alt dette kommer senere.
 NOVEMBER 2009
2. november

Delegasjonsmøte til Landsmøte

For alle Sør-Trøndelags delegater til Landsmøte, valgt på Fylkesmøte. Sted kommer senere.
9. november

Fylkesstyremøte

For alle fylkesstyrets faste medlemmer. Avholdes på kontorene i Dronningensgt 10.
10. november

Kurs i møteledelse

Målgruppe er ledere og andre som har møteledelses oppdrag. Avholdes i Fagforbundet SørTrøndelags lokaler, Dronningensgt 10, 4. etg.
11.-12. november Samling for hovedtillitsvalgte

For hovedtillitsvalgte, konserntillitsvalgte, regiontillitsvalgte, foretakstillitsvalgte etc.
Avholdes ved Selbusjøen hotell og gjestegård.
Påmeldingsfrist: Fredag 16. oktober
22. november

Delegasjonsmøte til landsmøte

For alle Sør-Trøndelags delegater til Landsmøte, valgt på Fylkesmøte. Avholdes i Oslo, sted kommer
senere.

23. -27. november Fagforbundets 2. ordinære Landsmøte

For alle Sør-Trøndelags delegater til Landsmøte, valgt på Fylkesmøte.
Avholdes i Folkets hus, Oslo.
Dato ikke satt:

Ledersamling SKKO

Samling for sekjsonsledere SKKO i fagforeningene. Mer info kommer senere.
 DESEMBER 2009
3. desember

Kurs for revisorer

For valgte revisorer og kasserere i fagforeningene. Fagforeningsledere kan også delta.
Avholdes i Fagforbundet Sør-Trøndelags lokaler, Dronningensgt 10, 4. etg.
Påmeldingsfrist: Fredag 13 november.
8. - 9. desember

Kurs: Tillitsvalgte som sosialarbeidere

For alle typer tillitsvalgte, som kan komme opp i møter med medlemmer i en vanskelig livssituasjon.
Hvordan takle den vanskelige samtalen? Hvordan ta best vare på et medlem i krise? Disse og flere
temaer tar organisasjonspsykolog Jan Gimse Arfeldt opp på kurset. Avholdes på Hotell Augustin i
Trondheim.
Påmeldingsfrist: Fredag 13 november
14. desember

Fylkesstyremøte

For alle fylkesstyrets faste medlemmer. Avholdes på kontorene i Dronningensgt 10.
Ikke satt dato
Vaktmestre utearbeidere

Kurs for vaktmestere. Tema på kurset vil være sikring av lekeplasser, sikring av grøfter ved
gravearbeid og beskjæring av trær. Mer info kommer senere. Arrangør SST.
Førere av utrykningskjøretøy

Kurs for førere av utrykningskjøretøy. Oppfriskningskurs. Arrangør SST.

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

