
Kryss av i kalenderen, få med andre FLT-kollegaer og kom! 

Invitasjon til 

AVDELINGSKONFERANSE 
for medlemmer i FLT avdeling 22 i Rogaland 10. – 12. mars 2017 

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 Scandic Stavanger Forus. 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. 

Hilsen styret i avdeling 22 i Rogaland 

Vedlegg:  
Konferanseprogram og presentasjon av foredragsholdere. 
Innkalling til årsmøtet kommer i egen forsendelse, sammen med 
årsmeldingen. 

Svarslipp 

Jeg ønsker å delta på konferansen 

Navn: 

E-post: 

Mobiltlf.: 

Ledsagers navn: 

Ledsagers valg:  

Alternativ 1: To-retters middag (fredag) og overnatting fredag til lørdag, inkludert frokost, kr. 600,00 

Alternativ 2: Festmiddag(lørdag) og overnatting lørdag til søndag, inkludert frokost, kr. 900,00 

Alternativ 3: To-retters middag fredag, festmiddag lørdag, overnatting fredag til søndag, inkludert frokost, kr.1500,00

Påmeldingsfrist 24. februar. Påmeldingen er bindende. 

Du melder deg på enten ved å: 

• Sende e-post til: konferanse@flt22.org Husk å få med all informasjon som ovenfor

• Elektronisk påmelding via avdelingens internettside www.flt22.org

Ved spørsmål: Ta kontakt med Helga Skjeie, studieleder avdeling 22, tlf. 975 25 868 



Avdelingskonferanse 
for medlemmer i FLT avdeling 22 i Rogaland 10. – 12. mars 2017  

 
Fredag   Kl. 18.00 – 18.15  Åpning  

v/Helge Stølen Reiestad, leder avdeling 22 i Rogaland 

 
Kl. 18.15 – 19.00  Bli kjent på en «ny måte»  

Kl. 19.00 – 19.30  Innspill fra forbundet sentralt - hva skjer i 2017 

Kl. 20.30 –    Middag og sosialt samvær 

 

Lørdag  Kl. 08.00 – 09.00  Frokost 

Kl. 09.00 – 09.50  Oljearbeidsplasser forsvinner - hva nå LO? 
      v/Øystein Hansen, LOs distriktssekretær i Rogaland 

 

Kl. 10.00 – 10.50  Sitter det virkelig mellom ørene? 
      v/Liv Berit Heimstad Tønnesen, forfatter og pedagog 
 

Kl. 11.00 – 11.50  Arbeidsglede – roten til mye godt 
      v/Agnes Berntsen Hotelldirektør og entusiast 
 

Kl. 12.00 – 13.00  Lunsj 

Kl. 13.00 – 14.00  Quiz med faglige spørsmål  

Kl. 14.00 – 15.20  Øst-Vest ny realpolitikk. Bak Putins kulisser 
v/Hans-Wilhelm Steinfeld, journalist, forfatter, historiker og 
programleder 

 

Kl.15.30 – 16.20   Livet på Solstein 
      v/Ole Egil Flotve, daglig leder ved Solstein  
 

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

Kl. 19.30    Festmiddag og jubilantmarkering 

 

Søndag  Kl. 09.00 – 10.00  Frokost 

Kl. 10.00 – 10.45  Innspill fra forbundet  

Kl. 11.00 – 12.00  Nyheter fra LO favør  
v/Lars Enevoldsen, Sparebank1 SR-Bank 

 
Kl. 12.00 – 13.00  Oppsummering/evaluering av konferansen  

Kl. 13.00 – 14.00  Lunsj, hjemreise   



Avdelingskonferanse 
for medlemmer i FLT avdeling 22 i Rogaland 10. – 12. mars 2017  

 

Øystein Langholm Hansen 

 

 
 

Olje arbeidsplasser forsvinner - hva nå LO? 
 

Øystein Langholm Hansen er Landsorganisasjonens 
distriktssekretær i Rogaland siden 2005. Ved 
stortingsvalget i 2017 er han fjerdekandidat på 
Arbeiderpartiet i Rogaland sin liste. 

 

Liv Berit Heimstad Tønnesen 

 

 
 

«Sitter det virkelig mellom ørene?»  
 
Om tanker og holdninger som styrker mot og utholdenhet 

Liv Berit Heimstad Tønnessen veileder ledere, er forfatter 
og pedagog med fordypning i ledelse fra BI. Den populære 
og underholdende foreldreboka «Å velge det varme 
BLIKKET» som kom ut i vår. Den har til hensikt å få 
ledertrøyen på dagens foreldre.  

 

 

Agnes Berntsen 

 

 
 

” Arbeidsglede – roten til mye godt” 
 
Verdibasert ledelse gjennom vennskap, klokskap, 
kunnskap, lidenskap og en porsjon galskap. 
Agnes Berntsen er hotelldirektør ved Strand Hotell Fevik.  
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Hans-Wilhelm Steinfeld 

 

 
 

Øst-Vest ny realpolitikk. Bak Putins kulisser 
 
Hans-Wilhelm Steinfeld er en norsk journalist, historiker, 
forfatter og programleder. Hans spesialfelt er Russland, 
hvor han har vært utenrikskorrespondent for NRK. 
 

 

Ole Egil Flotve 

 

 
 

Livet på Solstein 
På Solstein glemmer de aldri å leve 
 
Ole Egil Flotve er daglig leder ved Solstein. 
Solstein sitt formål er å utvikle mennesker og bidra til at flere 
personer får delta i arbeidslivet. 

 


