Til deg som er ny som tillitsvalgt eller frivillig medarbeider
i lokallaget eller i fylkesutvalget
Gratulerer med valget! Vi er glad for at du har påtatt deg en oppgave for LHL, og håper du vil trives i
styret eller utvalget og finne oppgaven både spennende og utfordrende. Som ny tillitsvalgt eller
frivillig medarbeider ønsker LHL at du får både kjennskap til - og kunnskap om - organisasjonen.
LHL arrangerer hvert år kurs for nye tillitsvalgte. Dette er et tilbud, men vi forventer at de som har
påtatt seg et verv deltar på kurset. I fjor ble dessverre 3 av 4 planlagte kurs avlyst, så vi åpner også
for tillitsvalgte som ble valgt i 2016. Vi ønsker deg velkommen til kurset:

”LHL – vår organisasjon”
Det skal gjennomføres 4 kurs i 2017. Fortrinnsvis ønsker vi at dere
melder dere på det kurset som ligger geografisk best til rette. Det
er imidlertid anledning til å søke seg til ett av de andre kursene
dersom tidspunktet eller stedet passer bedre.
Mange interessante tema blir tatt opp på kurset, blant annet LHLs
historie, hvordan LHL er organisert, møteplasser, aktiviteter og
organiseringen av arbeidet, og ikke minst interessepolitikk og
synliggjøring. Det vil bli stor variasjon i arbeidsmåter, og
erfaringsutveksling og aktive deltakere er viktig for et vellykket
kurs. Se program på neste side.
Lenger ned på siden ser du oversikt over hvor og når kursene skal gjennomføres, og du melder deg
på ved å sende søknadsskjemaet (se neste side) til Ragnhild Rørvik, Pb 8768 Youngstorget, 0028 Oslo,
eller på e-post til ragnhild.rorvik@lhl.no. Du kan også kontakte Ragnhild på mobil 936 22 361.
LHL betaler reisen, mat og overnatting. Dersom du ikke får fri med lønn fra arbeidsgiver eller kan
melde deg på et helgekurs, dekker LHL tapt, dokumentert arbeidsfortjeneste etter Statens satser.
Alle LHLs kurs er røykfrie, og deltakerne må ikke benytte parfyme, hårspray, etterbarberingsvann
eller andre sterke dufter.

Søknadsfrist er snarest (og senest 5 uker før kursstart). De som får plass på kursene får
tilsendt et velkomstbrev med praktisk informasjon rett etter at søknadsfristen har gått ut.
Se søknadsskjema på neste side.

Tid

Sted

Hotell

Kursledere

5. – 7. april
28. – 30. april
19. – 21. mai
30. mai – 1. juni

Trondheim/Hell
Kristiansand
Bergen
Tromsø

Scandic Hell
Scandic Bystranda
Scandic Bergen City
Saga Hotell

Ragnhild Rørvik og Sverre Solstrand
Ragnhild Rørvik og Sverre Solstrand
Ragnhild Rørvik og Sverre Solstrand
Arne Ketil Hafstad og Sverre Solstrand

En representant fra sentralstyret vil være med på hvert av kursene, så dette er en fin anledning til å
diskutere aktuelle saker og bli bedre kjent med LHLs sentrale tillitsvalgte.
For spørsmål eller mer informasjon om kursene kontakt Ragnhild Rørvik.

Velkommen til kurs!

Dag 1
Fra klokka 15
kl 16.00 – 16.30
kl 16.30 – 17.00
kl 17.15 – 18.00
kl 19.00

Rundstykker, te og kaffe
Velkommen til kurs! Vi blir kjent
LHLs historie – en kort innføring
LHLs oppbygging og administrasjon
Middag

Dag 2
kl 09.00 – 09.15
kl 09.15 – 10.00
kl 10.15 – 10.45
kl 11.00 – 12.00
kl 12.00 – 13.30
kl 13.30 – 14.30
kl 14.45 – 15.15
kl 15.15 – 15.45
kl 15.45 – 17.00
kl 19.00

God morgen! Ord for dagen og morgenstrekk
Lokallaget i fokus: aktiviteter og møteplasser
Gruppearbeid 1: Nye ideer – nye aktiviteter
LHL - en interessepolitisk aktør
Lunsj … og tid til en spasertur eller hvil!
Gruppearbeid 2: Markedsføring
Hvordan kan vi gjøre LHL synlig i lokalsamfunnet?
Pause med frukt, te og kaffe.
Styret – sammen er vi sterke!
Middag og sosialt fellesskap

Dag 3
kl 09.00 – 09.15
kl 09.15 – 10.00
kl 10.15 – 11.00
kl 11.15 – 11.45
kl 12.00 – 12.30
kl 12.30

God morgen! Ord for dagen og morgenstrekk
Vår elektroniske hverdag i LHL
Gruppearbeid 3: ”To lag – mange muligheter”
LHL – en åpen og inkluderende organisasjon
Vi er klar til innsats!
Lunsj og hjemreise
Med forbehold om endringer og tilpasninger

Søknadsskjema
Kurstittel
Dato (kryss av)

LHL – vår organisasjon
5. – 7. april på Hell
19. – 21. mai i Bergen
28. – 30. april i Kristiansand
30. mai – 1. juni i Tromsø

Navn
Født (dd.mm.åååå)
E-post
Mobil
Postadresse
Postnummer
Spesielle hensyn eller
behov for tilrettelegging
Lokallag/fylkesutvalg
Tillitsverv
Jeg skal IKKE bo på hotellet (kryss av)

Sted

