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Nyhetsbrev nr. 5/20      
Sommerferien står for døren, og alle tar en velfortjent ferie. 

Da er alle tilbake på jobb etter påske, og vi fortsetter i denne noe rare tilstanden. Noen 
jobber mye og har fått arbeidsdagen sin endret, andre fortsetter med hjemmekontor. 

Det er en ting som er helt sikkert. Vi har alle fått en høynet kompetanse på bruk av digitale 
media. 

FO Viken opprettholder stenging fram til sommerferien. Vi har allikevel klart å opprettholde 
og øke frekvensen på AU møter og styremøter. 

Profesjonsutvalgene er også straks i gang.  

Kommunikasjonen med dere som hovedtillitsvalgte og regiontillitsvalgte er viktig, og derfor 
har styret besluttet at vi kaller inn til et møte med dere på Teams. 13. mai er den datoen som 
vi setter tentativt. Vi ber alle dere sjekke kalendrene og sende en tilbakemelding til Ingunn, 
merket HTV dag.  Vi tenker å sette av maks 2,5 timer til dette.  

Det har kommet en forespørsel fra Mimmi til dere som HTV, om hvorvidt dere har fått 
informasjon om at det er en stor økning i søknader om sosialhjelp i kommunene. Dersom 
dette er tilfelle, kan dere sende Ingunn en melding om det. 

Vi undersøker også muligheten for å avholde et representantskapsmøte digitalt. Datoen er 5. 
juni. 

Tema blir LO kongressen. Hva er viktig for oss i FO at LO setter på dagsorden? 

Vi tar sikte på å bruke My Meet (samme som ved landsmøtet) og Teams. Innkalling kommer 
som vanlig via kursportalen. I tillegg vil det komme en innkalling via teams/outlook med 
oppkoblingslink. 

Vi jobber med å gå igjennom alle eposter til representantene som er valgt. Dette gjør det 
enklere for oss når innkallinger til elektroniske møter skal sendes. 

Men før dette skal vi alle sammen feire elektronisk 1. mai. Det er mange klubber som er med 
i lokal LO samarbeidet og er godt i gang med planleggingen. Følg med på FO sine sider og 
LO sine sider og bli med på feiringen! 

Med vennlig hilsen 

Ingunn, David og Gry 
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