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Invitasjon til Avdelingskonferanse 2018 
 
AVDELINGSKONFERANSE for medlemmer i FLT avdeling 22 i Rogaland 16. – 18. mars 2018 

 
FLT avdeling 22 i Rogaland inviterer alle yrkesaktive medlemmer og studentmedlemmer til 
konferanse. Permitterte og arbeidsledige kan også delta. 
 
Årets program er allsidig og spennende med aktuelle tema. Konferansen skal gi oss påfyll og 
inspirasjon – i tillegg til en avslappende helg på hotell. 
 
Det kreves ingen forhåndskunnskaper for å delta på konferansen. 
 
Konferansen avholdes på Sola Strand Hotell. Forbundet for Ledelse og Teknikk dekker reiseutgifter, 
hotellopphold og alle måltider ved deltagelse på konferansen. Reise bestilles på billigste måte, 
hotellopphold er bestilt for alle. 
 
Konferansen begynner kl. 18.00 på fredagen og avsluttes med lunsj søndag. Årsmøtet avholdes 
lørdag ettermiddag. På lørdagskvelden blir det festmiddag, jubilantmarkering og dans. Jubilanter får 
egen invitasjon. 
 
Årets konferanse toppes med det beste programmet, og vi oppfordrer alle medlemmer til å delta 
for faglig oppdatering og hyggelig sosialt samvær. Begrenset antall plasser. 
 

Du melder deg på ved å gå til www.flt22.org og trykke på det røde feltet på venstre side med 
teksten «Påmelding Avdelingskonferansen 2018» 

Frist for påmelding: 23. februar 2018 
Ved spørsmål: Ta kontakt med Helga Skjeie, studieleder avdeling 22, tlf. 975 25 868 

Hilsen styret i avdeling 22 i Rogaland 

 

http://www.flt22.org/2018/01/06/invitasjon-til-avdelingskonferanse-2018/
http://www.flt22.org/
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Program – Avdelingskonferanse 2018 
 
Fredag  

Kl. 18.00 – 18.15 Åpning v/Helge Stølen Reiestad 
Leder avdeling 22 i Rogaland 

 

Kl. 18.15 – 19.00 Bli kjent, presentasjon  

 

Kl. 19.00 – 19.30 Info om FLTs ny APP, nettsider, Facebook 

 

Kl. 20.30 –   Middag og sosialt samvær 

 

 

 

Lørdag 

Kl. 08.00 – 09.00 Frokost 

 

Kl. 09.00 – 09.50 Hvorfor sitte inne når alt håp er ute? 
   v/Henning Aarekol, optimist 

 

Kl. 10.00 – 10.50 Fremtidens teknologi 
   v/Ståle Økland forfatter og foredragsholder  

 

Kl. 11.00 – 11.50 Tilgjengelighetsteknologi og normalarbeidsdagen 
   v/Eirin Sund, distriktssekretær i LO Rogaland 

 

Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj 

 

Kl. 13.00 – 14.00 Quiz med faglig politiske spørsmål  

 

Kl. 14.00 – 14.15 Svar på quiz 

 

Kl. 14.15 – 14.45 Ny desentralisert organisasjon i FLT 
   v/Ulf Madsen, forbundsleder FLT  

 

Kl. 14.45 – 15.00 Pause 

 

Kl. 15.00 – 16.30  Refleksjoner i motbakke 
   v/Gunn Haaland, humorist, husmor og matblogger 

 

Kl. 16.45 – 17.45 Årsmøte i FLT avdeling 22 i Rogaland 

 

Kl. 19.00 –   Festmiddag og jubilantmarkering 
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Søndag 

Kl. 09.00 – 10.00 Frokost 

 

Kl. 10.00 – 10.45 FLTs hovedfokus i 2018 
   v/Ulf Madsen, forbundsleder FLT 

 

Kl. 10.45 – 11.15 Pause med utsjekk  

 

Kl.11.15 – 12.00  Nyheter fra LOfavør 

 

Kl. 12.00 – 13.00 Oppsummering/evaluering av konferansen  

 

Kl. 13.00 – 14.00 Lunsj, hjemreise   

 

Presentasjon av foredragsholdere (se neste side)  
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Presentasjon av foredragsholdere ved FLTs 
avdelingskonferanse 16. – 18. mars 2018 

 
Henning Aarekol (optimist som liker å leke 
med livets sannheter) 

Hvorfor sitte inne, når alt håp er ute? 
Et foredrag om livets oppturer og nedturer.  
Foredragsholder Henning Aarekol er selverklært ekspert i 
oppturer og nedturer. Henning får virkelig frem latteren i 
salen når han forteller om sine livserfaringer. Henning tar 
deg denne dagen med på en herlig reise, der aktuelle 
tema som energi, humør, depresjoner og dårlige 
kollegaer går hånd i hånd. 
 

 

 
Ståle Økland (forfatter og foredragsholder) 

 
Fremtidens teknologi 
Hvordan vil ny teknologi endre oss som mennesker, våre 
arbeidsplasser og organisasjoner? Ståle Økland har 
studert teknologien som både skaper muligheter og 
trusler. Hvilken type teknologi vil vi foretrekke? Hva vil 
kjennetegne teknologien som lykkes?  
Verden blir aldri den samme. Bli med inn i et digitalt 
fremtidslandskap. 
 
 

 
Eirin Sund (lokal LO-sjef) 

Tilgjengelighetsteknologi og normalarbeidsdagen. Hvor 
fleksible skal vi være? 

Vi utfordrer vår nye lokale LO-sjef til å snakke om 
tilgjengelighetsteknologi og hvordan dette utfordrer 
arbeidstidsrammene våre og forrykker balansen mellom 
jobb og fritid.  

 

 
Gunn Haaland  
(humorist, husmor og matblogger) 

«Refleksjoner i motbakke» 
En humoristisk forestilling med en liten alvorlig 
undertone, hvor Fru Haaland tar oss med på en reise mot 
toppen av Kilimanjaro.  

Hennes fortellerevner trollbinder deg hele veien opp, 
mens hun reflekterer over turens og livets opp- og 
nedturer. 

 

http://retenk.no/wp-content/uploads/2014/12/Stale.jpg

