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Hei alle sammen,
Godt nyttår! Lite visste vel vi at vi straks har vært et år under Korona tiltak som har påvirket
både jobb og fritid.
2021 blir uansett et godt arbeidsår. Vi vil i all hovedsak møtes digitalt det første halvåret.
Vi har også besluttet at representantskapet blir avholdt digitalt 27. mai, og vi har måttet gjøre
endel endringer på årsplan 2021her som følge av nedstengningene.
Fagstipend
Først minner vi om at det nok en gang er tiden for fagstipend. FO Viken har satt av 60 000 kr
til fagstipend. Informasjon og søknadskjema for fagstipend finner dere på hjemmesiden til FO
Viken eller ved trykke her .
Spørreundersøkelse
Vi vil i løpet av februar også sende ut en enkel spørreundersøkelse til alle registrerte
tillitsvalgte. Der spør vi litt om hvem den tillitsvalgte er, skolering og skoleringsbehov, info om
klubben og samhandling med FO Viken. Vi vil at alle tillitsvalgte skal få denne
undersøkelsen, derfor er dette en god anledning til å oppdatere hvem som er tillitsvalgte i
medlemsregisteret.
Vervekampanjer
FO Viken setter i gang vervekampanjer, de vil gå i flere bolker gjennom året
1. Årets klubb:
Vi vil kåre årets klubb i 2021. Hvem av dere har vervet flest medlemmer gjennom året? Dette
er en premie som tilfaller klubben.
2. Verv kollegaene dine.
Vi vil kjøre denne kampanjen i to runder. Først halvår og andre halvår.
Vervepremier:
1 vervet medlem: termokopp eller vannflaske
3 vervede medlemmer: jakke med logo eller paraply
5 vervede medlemmer: skinnsekk (fra LM) eller løpesekk
8 Vervede medlemmer: gavekort på Latter
Flest gjennom året: gavekort/reisegavekort med en verdi på kr 5000,1

Gjennomføring:
Den som verver sender epost til FO Viken med navn på dem man har vervet.
De som blir vervet mottar en oppmerksomhet fra oss.

Valgkamp
Det er Stortingsvalg i år og det er viktig for oss i FO at vi får fokus på saker som opptar oss.
Det er planlagt at vi skal jobbe rundt tre hovedbolker. Dette er en intro til dere, og det
kommer mer detaljer senere:
1. Sosialpolitikken som ramme for velferdssamfunnet
2. Trygge ansatte gir gode tjenester
3. Rett kompetanse gir kvalitetsmessig gode tjenester.
I første omgang vil vi ha utspørring og debatt av toppkandidatene i de tre
stortingsvalgkretsene som fortsatt er Buskerud, Akershus og Østfold.
Vi er også deltagende i valgkamputvalgene til LO Oslo og Viken.
Vi vil holde dere løpende informert om valgkampen.

Klubbkonferansene
Disse håper vi at vi kan arrangere. Ligger ute, her meld dere på!
Med vennlig hilsen Ingunn, David og Gry.
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