PROGRAM FOR DAGEN
0830 REGISTRERING

FAGSEMINAR
0930 Maritim Kompetanse i en digital fremtid.
Hans Sande, Norsk Sjøoffisersforbund
Norske lønns og arbeidsvilkår. En mulighet eller tapt sak?
Anders Hansson, Norsk Sjøoffisersforbund
LOs Maritime utvalg. En arena for å løfte viktige politiske saker
Olav Lie, LO
Rederiforbundets konjunkturrapport og fremtidsutsiktene til maritim næring
Harald Solberg, Norges Rederiforbund
Havrommet. Uutnyttede muligheter og rom for vekst
Tor Arne Borge, Kystrederiene

LANDSMØTETS DAGSORDEN
1. Godkjenning av dagsorden
2. Valg av dirigent og visedirigent
3. Referat fra regnskap for 2016 og 2017
4. Referat fra stemmeseddel – valg og vedtektsendringer
5. Valg av valgkomite
6. Behandling av innkomne forslag
7. Forbundets handlingsprogram
8. Eventuelt
Ca 1700 SLUTT

PRAKTISK INFORMASJON
TIDER OG MÅLTIDER
0830
0930
1200
ca 1700
1900
1930

Vi åpner for registrering
Fagseminaret begynner
Lunsj
Landsmøtet avsluttes
Aperitiff
Landsmøtemiddag

ADRESSE FOR DAGEN:
Scandic Bergen City
Håkonsgaten 2
5015 Bergen

DEBATT OG INNSPILL
Det deles ut tale-/stemmetegn ved registrering. Saker som ønskes
behandlet på landsmøtet, må meldes inn innen 1. mars. Saker som ikke
er meldt inn, men som ønskes lagt frem/debattert under ”Eventuelt” må
varsles dirigenten så snart som mulig etter møtestart, evt. sendes på
forhånd til oslo@sjooff.no.

REISE OG OVERNATTING
Husk at du selv må bestille overnatting og reise hvis annet ikke er avtalt
med forbundet.
Kommer du til Scandic Bergen City med bil, kan du parkere denne i Phuset Klostergarasjen eller Griegpark, ca 400 meter fra hotellet.
Bor du utenfor distrikt 3, kan du få refundert deler av reiseutgiftene.
Reiseregningsskjema får du utdelt på landsmøtet.

LEDSAGERE
Lørdag arrangerer vi gratis tur for ledsagere mens landsmøtet pågår. Det
blir guidet tur i Bergen og omvisning og konsert på Troldhaugen. Lunsj er
inkludert. Kontakt forbundet hvis din ledsager vil være med, men ikke er
påmeldt. Ledsagere ønskes hjertelig velkommen til landsmøtemiddag.

LANDSMØTEMIDDAGEN
Husk at du og evt. ledsager må være påmeldt til landsmøtemiddagen for å
delta på denne. Pent antrekk til middagen.

SAKSDOKUMENTER
DELTAKERMAPPE
Alle landsmøtedeltakere vil ved registrering få utdelt deltakermappe med alle
relevante dokumenter, også de som er lagt ut på forhånd (se lenker i
bekreftelsesepost.)

SAKSOKUMENTER
1. Godkjenning av dagsorden
Endelig dagsorden vil bli lagt ut i deltakermappe.
2. Valg av dirigent og visedirigent
Muntlig sak. Ingen saksdokumenter.
3. Referat fra regnskap med styrets kommentarer 2016 og 2017
Regnskap med styrets årsberetninger er lagt ut (se lenke i bekreftelsesepost.)
Administrasjonen rapport for perioden legges ut i form av «Bølgetopper 2016»
og «Bølgetopper 2017»
4. Referat fra stemmeseddel
Muntlig sak. Ingen saksdokumenter
5. Valg av valgkomite
Muntlig sak. Ingen saksdokumenter
6. Behandling av innkomne forslag
Innkomne saker med styrets innstilling legges ut i møtet.
7. Strategi og satsingsområder 2016-2017
Orienteringssak.
8. Eventuelt
Ingen saker meldt inn per d.d.

