
FAGLIG 
KONFERENCE
FOR LO- OG FTF-TILLIDSVALGTE
LØRDAG 5. MARTS 2016
JYSK ARENA, SILKEBORG

LANDS

Jens Svenningsen 
formand, 3F Silkeborg

Gode løn og arbejdsforhold 
afhænger af, om vi kan 
fastholde og udbrede 
overenskomsterne.“

JEG ANBEFALER KONFERENCEN

Velkommen til konference
Du inviteres til landsdækkende konference for tillidsvalgte inden for LO og FTF 
den 5. marts 2016 i Silkeborg. Konferencen arrangeres af LO Silkeborg-Favrskov 
og Fagligt Fællesskab, som er en paraplyorganisation for LO- og FTF-ansatte 
ved Silkeborg Kommune.

Konferencen skal diskutere aktuelle problemstillinger med betydning for medlem-
mernes hverdag og arbejdsliv. Og ikke mindst diskutere hvordan vi i fagbevægel-
sen kan handle i fællesskab for at opnå forbedringer.

Konferencen er tilrettelagt sådan, at alle kan komme til orde. Oplæg og diskus-
sioner vil respektere vores forskellige faglige, politiske og geografiske udgangs-
punkter men samtidig fokusere på de problemer, løsningsforslag og initiativer, der 
kan samle os.

Du kan læse mere om konferencen her.

FÆLLES HANDLING
GIVER FORVANDLING!

Fra 9.30
10.30 
 

10.45 

11.15
12.15
13.00
14.15
14.45 

16.00

Ankomst og check-in
Velkomst 
- ved Viggo Thinggaard (LO Silkeborg-Favrskov) 
og Ulla Gram (Fagligt Fællesskab, Silkeborg)
Oplæg 
- ved Lizette Risgaard (LO) og Bente Sorgenfrey (FTF)
Workshop
Frokost
Workshop
Kaffepause
Plenum 
– oplæg om perspektivering og debat
Afslutning

PROGRAM

WORKSHOPS
En del af konferencen foregår i workshops. Her fokuserer vi på fælles problem-
stillinger og diskuterer forslag til løsninger. Og ikke mindst hvordan vi kan handle 
i fællesskab for at få dem gennemført.

På konferencen kan du vælge mellem disse workshops:

1. Overenskomster og ordnede arbejdsforhold
2. Tryghed på arbejdsmarkedet
3. Uligheden og vores fælles velfærd
4. Arbejdsmiljøet
5. Meningsdannelse i fagbevægelsen
6. Unge, uddannelse og job
Læs mere om hver enkelt workshop her. Der er ikke tilmelding til workshops!

Niels Jørgen Jensen
Næstformand
Silkeborg Lærerforening
Kreds 132

Vores styrke afhænger af 
medlemmernes opbakning og 
engagement. Så hvad er det, vi 
skal gøre bedre?“

JEG ANBEFALER KONFERENCEN

Ulla Gram
formand
FOA Silkeborg-Skanderborg

Vi kan ikke forsikre os ud af 
egen lomme. Derfor har vi en 
fælles skattebetalt velfærd. Så 
hvorfor ødelægge den?“

JEG ANBEFALER KONFERENCEN

www.facebook.com/fagliglandskonference
http://www.lomidt.dk/files/2514/4792/7628/Workshop.pdf


KONFERENCESTEDET

JYSK arena, Ansvej 114, 8600 Silkeborg
Du kan finde kørselsvejledning og information om tog, bybus og 
meget mere her.

Silkeborg-Favrskov

FAGLIGT
FÆLLESSKAB
- paraplyorganisation for 
LO- og FTF-ansatte ved Silkeborg Kommune

ARRANGØRER

KONTAKTOPLYSNINGER
Konferencesekretariats kontaktoplysninger:
Faglig Landskonference
c/o AOF Center Midtjylland
ØrnsøCentret, Ørnsøvej 5
8600 Silkeborg
Telefon 87224224
konferencesilkeborg@aof.dk

Svend Skov Jensen
formand, Dansk Metal
Bjerringbro Silkeborg

Det fysiske og psykiske 
arbejdsmiljø handler om vores 
liv. Derfor skal arbejdsmiljøar-
bejdet i fokus.“

JEG ANBEFALER KONFERENCEN

TILMELDING OG GEBYR
Den enkelte fagforening afgør, om tilmelding sker gennem fagfor-
eningen, eller den tillidsvalgte selv skal tilmelde sig konferencen.

TILMELDING GENNEM FAGFORENINGEN
Hvis tilmelding sker gennem fagforeningen, skal du følge anvis-
ningerne fra denne, og du behøver ikke at læse videre her.

DIREKTE TILMELDING
Hvis tilmelding ikke sker gennem fagforeningen, kan du tilmelde 
dig direkte på nedenstående link. Du skal samtidig indbetale 
deltagergebyret.
Gebyret er på 500 kr. pr. deltager og dækker forplejning og andre 
udgifter til afholdelse af konferencen. Alle øvrige udgifter herun-
der udgifter til transport og evt. tabt arbejdsfortjeneste bliver ikke 
dækket af konferencen.

TILMELDING - klik her

BEMÆRK: Tilmeldingen foregår efter ’først til mølle’-princippet. 
Vi skal derfor stærkt opfordre til, at du tilmelder dig hurtigst muligt 
- og senest fredag den 19. februar.

Viggo Thinggaard
formand, HK Østjylland

Konferencen skal sætte 
trygheden på arbejdsmarkedet 
tilbage på den politiske
dagsorden.“

JEG ANBEFALER KONFERENCEN

Ann Søndergaard Pedersen
næstformand
BUPL Østjylland

Større lønforskelle og offentlige 
besparelser har fået uligheden 
til at vokse. Men er det den vej, 
vi vil gå?“

JEG ANBEFALER KONFERENCEN

Susanne Bang Bådum 
fællestillidsrepræsentant 
for socialpædagogerne i 
Silkeborg Kommune

Uanset om vi er privat eller 
offentligt ansatte, er vi alle løn-
modtagere. Så lad os handle i 
fællesskab!“

JEG ANBEFALER KONFERENCEN

http://goo.gl/H3U1Sr
http://www.aofsilkeborg.dk/kurser/Foredrag%2Bog%2Bdebat/Politik%2Bog%2Bsamfund/4047487/

