Bli med på

Landssamling og Likemannskonferanse
Thon Arena, Lillestrøm
2. - 3. november

Program
og
Påmeldingsinformasjon

Lørdag 2. november
Landssamling
10.00		
Velkommen til konferanse v/ Anne-Grethe Terjesen
10.10 - 11.10
Handlingsplanen - status og prioriterte oppgaver
			
v/ Anne-Grethe Terjesen og Atle Utkilen
11.10 - 11.25
Pause
11.25 - 12.30
Innspill til handlingsplanen, gruppearbeid
			v/ Øistein Edvardsen
12.30 - 13.15
Lunsj
Likemannskonferanse
13.15 - 14.00
Hvordan nå frem til beslutningstakerne v/ Ole Jacob Flæten,
			ordfører i Skedsmo
14.00 - 14.15
Pause
14.15 - 15.15
Premissene for effektiv omdømmebygging av ideelle
			
organisasjoner v/ Dag Inge Fjeld, kommunikasjonsrådgiver og
			høyskolelærer
15.15 - 15.30
Pause
15.30 - 16.15
Media. Hva passer seg, hva passer seg ikke?
			
Hvordan bruke media v/ Marianne Røiseland, rådgiver i TV2
16.15 - 17.00
Spørretimen v/ hele landsstyret
17.00 - 17.15
Pause
17.15 - 18.00
Parallellsesjoner. Se egen oversikt
2000			Middag
Søndag 3. november
10.00		
Velkommen til ny dag
10.05 - 10.50
Brukerrepresentant - Hvem/Hva/Hvordan? v/ Toril Krogsund
10.50 - 11.25
Hvordan øke aktiviteten i eget lag?
			
v/ Borghild Mathisen og Anne Sund
11.25 - 11.35
Pause
11.35 - 12.20
Parallellsesjoner. Se egen oversikt
12.20 - 13.00
Organisasjonen LPP og veien videre
			
v/ Anne-Grethe Terjesen og Atle Utkilen
13.00		Lunsj
									Med forbehold om endringer

Lørdag 2. november
17.15 - 18.00
Sesjon 1:		
Nye nettsider
			
v/ Organisasjonsrådgiver Solveig Stang
Her lærer du å ta i bruk lokallagets egen nettside.
Sesjon 2:		
Nytt medlemsregister
			
v/ Daglig leder Kenneth Lien Steen
Her lærer du som lokallagsleder hvordan du selv kan hente ut medlemslisten
deres, og hvordan denne kan brukes.
Sesjon 3:		
Samhandlingsreformen
			
v/ Landsstyreleder Anne-Grethe Terjesen og
			styremedlem Dag Morken.
Her får du en grundig innføring i hva samhandlingsreformen er, og hvilke
konsekvenser den vil ha for oss pårørende.
Søndag 3. november
11.35 - 12.20
Sesjon 1:		
Nye nettsider
			Se lørdag
Sesjon 2:		
Organisasjonsarbeid
			
v/ Daglig leder Kenneth Lien Steen
Her vil du få en innføring i hvordan lokallaget bør drives. Det vil bli en
gjennomgang av alle formaliteter, hvor lokallaget kan hente penger og
lignende.
Sesjon 3:		
Samhandlingsreformen
			Se lørdag

									Med forbehold om endringer

Praktiske opplysninger og påmelding
Kun lokallag kan melde på deltakere til konferansen. Prisstrukturen gjør det
billigere jo raskere man er ute med påmeldingen.
Påmeldingen er bindende fra og med påmeldingsfristen. Kursavgiften vil kun
bli refundert ved dokumentert gyldig fravær (legeattest). Det må betales for de
påmeldte selv om de skulle unnlate å komme på kurset. Det faktureres da full
pris.
Hotellet har en flott velværeavdeling, hvor det er fri tilgang til trimrom,
svømmebasseng, steambad og badstu. Den enkelte velger selv når man vil
fravike programmet for å benytte seg av hotellets tilbud.
Det vil også bli satt av tid til at lokalagene kan få hjelp med smått og stort
via sekretariatets helpdesk. Dette kan eksempelvis være registrering i
Brønnøysund, kontrollere medlemsliter, planlegge avholdelse av årsmøter og
lignende.
Det er også satt av tid til ”lokallagenes spørretime”. Vi ber om at det her sendes
inn spørsmål på forhånd, slik at landsstyret kan svare best mulig på de spørsmål og innspill som lokallaget måtte ha. Dette sendes: lpp@lpp.no.
Påmelding til delsesjonene gjøres ved ankomst.
Konferansen:
Hvor: 		
Thon Arena, Lillestrøm
Når:			
Lørdag 2. - søndag 3. november
Påmelding:
Innen 18. oktober
Til:			lpp@lpp.no
Pris:			
1. påmeldte er gratis.
			
2. påmeldte koster 1400,			
3. påmeldte koster 1400 dersom
			
påmeldingen er blant de 50 første.
			
Øvrige koster 2500.
			
Tilslutningsdøgn kr 990,- (fredag til lørdag)
Transport: 		
Reise dekkes ikke. Dette bestilles og betales individuelt.
			
For lag med deltakere som har en total reisekost på over
			
3000 kroner støttes laget med kroner 500.

