Velkommen til organisasjonskurs og ekstraordinært landsmøte 2018
20. – 22. april
Quality hotell Olavsgaard

Fredag 20.04.18
18.00 – 19.30

Felles:
Velkommen ved styreleder, m presentasjon.
Hovedstyret har ordet.
Presentasjon av kandidater på valg.
20.00

Middag

Lørdag 21.04.18
09.30 – 13.00 (09.30-10.00 Registrering)

Ekstraordinært landsmøte (eget program)
Etter ekstraordinært landsmøte 1. møte i utvalget (avhengig av når ekstraordinært
landsmøte avsluttes): Helle, Monica, Mette, Stig, Heidi, Marianne og Tove
13.00 – 14.00

Lunsj
14.00 – 18.00
14.00 – 15.30

Trond Solvang innleder om organisasjon og kommunikasjon:
Hvem er vi og hvordan ønsker vi å fremstå som forening? Åpen, inkluderende, ærlig?
Organisasjonskultur - hvordan sørge for at det er høyde for og at det er trygt å diskutere og
mene fritt innen foreningen, og at det ikke er noen som føler frykt for å si sin mening?
Hvordan ha en god kommunikasjon i organisasjonen? Hvordan kommunisere i
organisasjonen slik at vi bygger tillit og minsker avstand mellom ulike ledd i
organisasjonen?
Hva trenger vi i organisasjonen for å ha tillit til hverandre, og for å stå sterkt sammen?
Hvordan skape et «vi»?
16.00 – 17.00

Workshop i små grupper ut ifra oppgaver som er satt sammen og hvor man bruker vedtekter
og etiske retningslinjer.
17.00 – 18.00

Presentasjon og diskusjon i fellesskap så langt man har kommet.
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20.00

Middag

Søndag 22.04.18
09.30 – 13.00
09.30 – 11.00

Felles oppstart
To og to – deler – hva tar jeg med meg fra i går som var bra?
Hva ønsker jeg å få ut av dagen? Deretter fortsette med gruppe oppgave
Fremleggelse av gruppeoppgaver – skriftlig innlevering
11.00 – 11.30 Pause
11.30 – 13.00

Generell organisasjonslære samt informasjon om hva som skjer fra sekretariatet
• Gjennomgang av vedtekter og etiske retningslinjer og informasjon om nedsatt
utvalg
• Kort gjennomgang av håndbok for tillitsvalgte
• Gjennomgang av nye skjema mht taushetsplikt
• Litt om nye personvernregler som kommer
• To og to sammen: Hva trenger jeg å styrke meg på i forhold til min organisatoriske
rolle i organisasjonen?
Utfylling av evalueringsskjema
13.00 – 14.00

Lunch og avreise
Forbehold om endringer

Takk for denne gang og vel hjem!
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