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SENTRALE AKTIVITETER 2021 

 

LANDSMØTET 

FLT skulle etter planen avholde landsmøte i november 2021. Den pågående viruspandemien 

gjør det i dag ikke mulig å avholde et fysisk møte, og forbundsstyret har derfor vedtatt å 

utsette det planlagte landsmøtet til høsten 2022.  

 

Administrasjonen har jobbet med mål om å gjennomføre landsmøtet som planlagt i 

november. Med bakgrunn i den pågående viruspandemien, ble forbundsstyret bedt om å 

komme med en vurdering på hvorvidt det vil være mulig å gjennomføre et landsmøte i 

inneværende år. Forbundsstyret tok til orde for å utsette landsmøtet til 2022. Bekymringen 

for uteapparatet, og belastningen på de tillitsvalgte rundt om i organisasjonen, var 

utslagsgivende. Et annet viktig moment i diskusjonen var utsettelsen av LO-Kongressen. Her 

skal saker som kan påvirke FLT behandles, noe som igjen kanskje vil føre til behov for 

behandling på FLTs landsmøte.   

 

Administrasjonen vil forberede en sak om ny dato for landsmøte, avklare frister, 

forberedelser og de formelle prosesser, og som da legges frem for forbundsstyremøte 9. 

mars. Når det gjelder forslagsfristen 6. mars utgår denne. Vi vil komme tilbake med mer 

informasjon til avdelingene i etterkant av forbundsstyremøte den 9. mars. 

 

KURS 

Forbundet skal i 2021 avholde flere spennende kurs. I forbindelse med promotering av disse, 

er det ønskelig at avdelingene hjelper oss med å gjøre medlemmene kjent med hva vi tilbyr i 

år. Oversikt over kursene ligger vedlagt dette rundskriv.  

 

Det kan bli aktuelt å gjøre endringer i kursene som er satt opp til høsten, ettersom flere av 

disse er satt opp med tanke på at landsmøtet skulle gjennomføres. Eventuelle endringer vil 

vi komme tilbake til. 

 

Vi ville sette stor pris på om avdelingene ville sende vedlegget ut til sine bedriftsgrupper.   

Gå gjerne inn på www.flt.no/aktivitetsoversikt og les mer.   

 

 

Med vennlig hilsen  

Forbundet for Ledelse og Teknikk 

 

Arnstein Aasestrand /s/                                                                            
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