
 

 

 

 

 

Rundskriv nr. 02/2019 

 

 

 Oslo, 8. januar 2019 

 AAA/ahc  

 

 

Til alle avdelinger v/leder og studieleder  

 

SUPERKURSHELG I REGION VEST.  

 26.-28. april på Hotel Scandic Kokstad i Bergen.  
 

Forbundet ønsker velkommen til ny SKH, og vil denne helgen igjen arrangere flere kurs på samme 

sted til samme tid. Kursene starter fredag 26. april med registrering og lunsj fra kl. 1300, og 

avsluttes søndag 28. april kl. 1300 til lunsj. Mer informasjon om innhold og program vil finnes på 

www.flt.no, se «Aktivitetsoversikten» for april.  

 

Vi har mange plasser (men likevel begrenset antall) vi ønsker å fylle, og dette blir en gyllen 

anledning til å møte mange FLT-medlemmer og flere fra FLTs administrasjon.  

 

Vi tilbyr følgende kurs 

Ny i FLT – introduksjonskurs primært for nye medlemmer (også studentmedlemmer) i forbundet.  

Praktisk rekrutteringsarbeid – for alle medlemmer  

Forhandlingskunnskap  – primært for tillitsvalgte  

Pensjon i privat sektor – for alle medlemmer 

 

Praktiske opplysninger 

Superkurshelgen avholdes på Hotel Scandic Kokstad, Bergen. 

Mer informasjon om kursstedet og fasiliteter der finner du på www.scandichotels.com/kokstad 

 

Superkurshelgen er gratis for FLTs medlemmer – forbundet dekker hotellopphold og reiseutgifter. 

Forbundet bestiller opphold for hver deltaker. Deltakerne sørger selv for sin reise, med unntak av 

flyreiser som bestilles på eget skjema fra forbundet som vil motta faktura for bestillingen.  

 

Vi oppfordrer deltakerne til å søke permisjon med lønn. For dokumentert tapt arbeidsfortjeneste 

gis stipend etter AOFs satser (p.t.kr 145 pr time). Stipendet er skattefritt. 

  

http://www.flt.no/
http://www.scandichotels.com/kokstad


 

 

Påmeldingsfrist 1. mars 2019 

Påmelding merket «SKH april 2019» sendes til postkasse@flt.no. Meldingen må inneholde  

1. søkers navn 

2. søkers epostadresse  

3. hvilket kurs påmeldingen gjelder  

 

Søkere som får plass vil bli tilskrevet pr e-post etter påmeldingsfristens utløp og må så bekrefte at 

de ønsker å benytte plassen. Deltakerne får også informasjon om flyreisebestilling og tapt 

arbeidsfortjeneste. Program og liste over kursdeltakere vil bli sendt deltakerne før kursstart.  

 

Ved eventuelt mange søkere fra samme avdeling/bedrift vil forbundet prioritere påmeldinger i 

samarbeid med avdelingene. Tillitsvalgte vil bli prioritert. 

 

Vi håper FLTs avdelinger vil spre informasjonen om SKH-tilbudet. Ved spørsmål, kontakt gjerne 

Anita H. Carlstad på telefon 95034306, eller Laila Nordsveen på telefon 90108992. Se også 

Aktivitetsoversikten på www.flt.no. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Forbundet for Ledelse og Teknikk 

 

Arnstein Aasestrand /s/     Laila Nordsveen /s/ 

2. nestleder       rådgiver, organisasjonsavdelingen 

araa@flt.no       laila.nordsveen@flt.no 
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