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Innkalling til opplæringskonferanse og fylkesmøte 
 

NSF Rogaland kaller hovedtillitsvalgte inn til konferanse med tillitsvalgtopplæring. For 

hovedtillitsvalgte som er delegater ved fylkesmøtet gjelder innkallingen for begge dager. 

 

Tid:   Onsdag 27. mars kl. 10.30 – torsdag 28. mars til 16.00 fylkesmøtets slutt 

Sted:  Onsdag 27. mars kl. 10.30 – 17.00:   NSF Rogalands fylkeskontor, Løkkeveien 10,  

4.etasje, 4008 Stavanger 

Onsdag 27. mars kl. 18.00 – torsdag 28.mars kl. 16.00 (forutsatt at alle valg er 

gjennomført):  Hotell Scandic Stavanger City, Reidar Berges gate 7, 4013 Stavanger. 

 

Middag og overnatting er et tilbud for hovedtillitsvalgte som skal være delegater ved fylkesmøtet. 

Kryss i så fall av for dette på påmeldingsskjemaet.   

Foreløpig program: 

 

Onsdag 27.mars: 

10.30 – 11.00: Registrering 

11.00 – 17.00: Landsmøtet 2019 – saksforberedelser 

 

11.00 – 12.00 «Koordinering av helsetjenester for personer med alvorlig psykisk lidelse» - 

utfordringer og tiltak. 

ved Marianne Storm, professor, Universitetet i Stavanger  

 

12.15 – 13.00  Nytt fra NSF Rogaland 

                               ved fylkesleder Nina Horpestad, NSF Rogaland 

 

13.00 – 14.00: Lunsj 

 

14.00 – 15.30  Tillitsvalgte som politisk aktør 

                               ved Aslak Bonde, analytiker, journalist og tidligere politiker 
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15.45 – 17.00  Hvordan påvirker vår kommunikasjon andre og oss selv? 

                              ved Synneva Erland, foredragsholder, artist, skuespiller, regissør, 

                             prosjektleder, adjunkt og eier av  firmaet Synneva Erland Kommunikasjon 

 

Medlem av Akademisk studieforbund. 

 

19.00: Middag for delegater til Fylkesmøtet, Scandic Stavanger City 

 

 

Torsdag 28.mars 

 

Fylkesmøte  

 

08.30 - 09.00:  Registrering 

 

09.15 - 16.00:  Fylkesmøtesaker i.h.t dagsorden  

Sakspapirer m.v legges i kursrommet (der du foretok påmeldingen) senest  

    20.mars 

  

NB: Alle som er delegater ved fylkesmøtet må være til stede helt til møteslutt. Møteslutt er 

stipulert til torsdag 28.mars kl. 16.00. men om ikke alle valgene er gjennomført på det 

tidspunktet varer møtet til alle valg er avsluttet. 

 

Permisjon 

Du må selv søke arbeidsgiver om permisjon med lønn i henhold til følgende avtaler: 

KS: Hovedavtalen del B § 3-6, SPEKTER: § 52 pkt. C, STATEN: § 34.2, Virke: HA § 6-7 og 

tillegget til HA med særbestemmelser for HUK-området § 3.2. 

 

Reise 

NSF dekker reiseutgifter ved bruk av offentlig transport. Bruk av egen bil på grunn av spesielle 

behov, må avklares med fylkeskontoret på forhånd. 
 

Påmelding 

Påmelding gjøres elektronisk på vår hjemmeside www.nsf.no/rogaland. Arrangementet er 

annonsert til høyre på siden – Kalender – Fylkesmøte 2019 NSF Rogaland.  

Du kan også melde deg på via denne linken: (husk at du må være pålogget «Min side» på nsf.no 

for at påmeldingsskjemaet skal komme til syne.):  

https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4259642/12560   

 

 

PÅMELDINGSFRIST:  13.mars 2019 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Nina Horpestad, sign. 

 

Arild Berland 

Fylkesleder Rådgiver 
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