Invitasjon
Markering av 30 års medlemskap i FO
og 40 års medlemskap i LO
FO Buskerud har den ære å invitere deg til jubileumsfest

Torsdag 1. november 2012 kl 18.00
på festsalen i Folkets hus, Drammen

Vi serverer middag og kan by på hyggelig sosialt samvær, håper på koselige
gjensyn og mye «mimring». Mimmi Kvisvik, FOs nestleder og Jan Petter
Gundersen, distriktssekretær i LO Buskerud vil holde hilsningstale til FOs
trofaste medlemmer.
Påmelding innen 20. oktober.

Velkommen!

Drammen 10.september 2012

Kjære trofaste FO‐ medlem!

FO ønsker å hedre medlemmer med langt medlemskap i NBF/ NOSO/ NVF og seinere FO
og/ eller langvarig LO- medlemskap. Medlemmer som har vært en viktig del av
velferdsstatens ansikt og hender i en lang yrkeskarriere og mange av dere har hatt
viktige oppgaver i våre tidligere yrkesforbund og i FO!
Vi inviterer derfor i disse dager 82 medlemmer til jubileumsfest. Vi planlegger å avholde
et slikt arrangement jevnlig, så har du ikke anledning til å møte i år, er du hjertelig
velkommen til å delta på et seinere arrangement. Det er fint om du gir oss beskjed om
dette innen 20.10.12. Dersom du ikke kan delta og heller vil ha påskjønnelsen tilsendt, er
det fint om du tar kontakt med oss for å sikre at vi har registrert korrekt adresse til deg.
Dersom du har vært medlem i et annet LO- forbund tidligere, er det fint om du gir oss
beskjed om hvilket forbund og hvor lenge du har vært medlem.
FO har dessverre ikke et historisk medlemsarkiv som fullt ut vil avdekke alle dem som
har medlemskap av 30 og 40 års varighet. Dette gjelder både FO- og LO- medlemskapet.
Det kan legges til at det særlig er for barnevernpedagogene medlemsregistreringer er
mangelfulle før FO- sammenslåingen i 1992. Dersom du vet om noen som burde ha fått
invitasjon, men som ikke har fått den- be vedkommende ta kontakt med oss!

Påmelding til kontor@fobuskerud.no eller telefon 32 83 00 20 innen 20. oktober.

Med vennlig hilsen

Rita Cecilie Skinstad- Bermingrud
Fylkesleder

Bjarne Gilje
Fylkessekretær

FELLESORGANISASJONEN (FO) BUSKERUD
Adresse: Nedre Storgate 9, 3015 Drammen

Telefon: 32 83 00 20

Epost: kontor@fobuskerud.no

Hei kjære deltakere til jubileumsfest 1. november!
Vedlagt følger listen over deltakere. Vi har fortsatt plass til flere! Om dere kjenner noen som ikke har meldt seg på
enda‐ oppfordre de gjerne til å komme Vi tar imot påmeldinger frem til tirsdag neste uke.
Jeg gleder meg veldig til anledning til å gjøre litt ekstra stas på dere trofaste medlemmer, og ser frem til å møte dere!
Noen av dere har vært aktive tillitsvalgte og kjenner godt til organisasjonen vår, mens andre har vært trofaste
medlemmer uten verv. Slik jeg har lært organisasjonen vår å kjenne, er den med sine tre bein ‐ i lønns‐ og
arbeidsforhold, i yrkesfag og i helse‐ og sosialpolitikken‐ vidtfavnende og med store ønsker og mål for seg selv og sine
medlemmer, for klienter/ brukere og for samfunnet. Det har dere lagt grunnlaget for
Vi skal altså møtes på Folkets hus i Drammen den 1. november. Jeg ønsker velkommen ca kl 18, så kom gjerne litt før.
Jeg kommer til å være der fra 17.30.
I god FO Buskerud‐ tradisjon vil dere få servert deilig mat; Iris på Folkets hus serverer tre‐retters middag til oss. Vann
og mineralvann vil dere også få. De av dere som ønsker alkoholholdig drikke, skal selvfølgelig få anledning til det‐
men må dekke kostnaden til det selv. Iris har ikke kortterminal, så det er fint om dere tar med kontanter. Dette er en
del av FOs tradisjon; at vi ikke dekker alkohol ved våre arrangementer. Det alkoholpolitiske aspektet er vel så viktig
som at vi ikke ønsker å bruke medlemskontingenten til alkohol.
Til dere som har meldt på andre, kan dere også videreformidle denne informasjon videre?
Igjen: velkommen skal dere være
Ønsker dere alle en fin uke!

Med vennlig hilsen

Rita Cecilie Skinstad- Bermingrud
Fylkesleder

PÅMELDTE:
Aalvik
Barstad
Bjørge
Blåmoli
Christensen
Engh
Gilje
Heli
Instefjord
Jacobsen
Karlson
Karlsås

Asrun
Wenche Røren
Gro
tove
Jan
Liv Tone
Bjarne G.
Arne Birger
Halldis
Ewy
Ståle
Liv Enerstad

Kiraly
Kjølberg
Kongsgård
Kristoffersen
Kufås
Liverød
Nilsen
Ormaasen
Ormåsen
Thorstad
Tryti
Vangen

Maria Erzebet
Frøydis
Liv
Turid
Elin
Elbjørg
Birger Olav
Wold
Unni
Åste
Torunn A.
Aud
Arne

