FORMANNSKONFERANSEN 2018
THON HOTEL ARENA – LILLESTRØM
22. – 23. NOVEMBER

PROGRAM

Formannskonferansen er en viktig møteplass for
tillitsvalgte/administrasjon i lokalforeningene og forbundets
styre, administrasjon og datterselskap. Det er viktig at alle
lokalforeningene er representert, og at lokalforeningens
representanter videreformidler viktig informasjon fra
konferansen til sine medlemmer.
Hovedtema på konferansens første dag vil være
medlemsutviklingen i forbundet. Vi får blant annet besøk av
Simon Justnes i NHO som har ansvar for medlemsverving

FREDAG 23. NOVEMBER

13:00

Lunsj på hotellet

07:00

Frokost og utsjekking

14:00

Åpning v/styreleder Per Ove Sivertsen

09:00

Gruppeoppgaver - presentasjon og debatt

14:25

Presentasjon av forbundsstyret og nye deltakere

10:45

Orienteringssaker fra administrasjonen
• “Fagfolk til Fagfolk – Kontordager i regionene”
v/markedsansvarlig Mona Veslum

14:35	Medlemsutviklingen - oppfølging av strategisk plan
Innledere: styreleder i Trondhjems Byggmesterlaug Anders G.
Øiaas, salgssjef-/avdelingsdirektør NHO, Simon Justnes

VELKOMMEN TIL
FORMANNSKONFERANSE
Vi har gleden av å invitere til Formannskonferansen 2018
på Thon Hotel Arena Lillestrøm!

TORSDAG 22. NOVEMBER

Spørsmål og kommentarer.

i NHO. Medlemsutviklingen er også utgangspunkt for
gruppearbeider senere på dagen, sammen med temaet
“Opplæringskontorenes plass i forhold til lokalforeningene
og regionutviklingen”.
På dag to starter vi med presentasjon og debatt rundt
gruppearbeidene. Videre vil det bli orientert om ulike saker
administrasjonen jobber med, aktuelle politiske saker, samt
forbundets 100 års jubileum og landsmøte neste år.
Vi ser frem til en faglig, inspirerende og sosial konferanse
med gode diskusjoner.

16:00

Kaffe-/matpause

16:20

Regioner – oppfølging av strategisk plan
Status og orientering fra regionansatte
v/Ivar Arne Grimstad, Region Østfold og Anne Marit Stork,
Region Nord

16:45

Introduksjon til gruppearbeider

17:00

Gruppearbeider
• Medlemsutviklingen:
	Forslag til konkrete tiltak for rekruttering lokalt –
Gode eksempler – Hva kan vi lære av hverandre? Samarbeidspartnere og opplegg - Hvordan fastsette
årlige måltall for rekruttering for lokalforeningen?
	• O
 pplæringskontorenes plass i forhold til
lokalforeningene og regionutviklingen.

• Eget VG2 for tømrere
v/fagkonsulent Øivind Ørnevik
	• U
 tenlandske fagarbeidere - Status godkjenning
gjennom NOKUT v/fagkonsulent Øivind Ørnevik
• Byggmesterskolen kurskatalog 2019
	• B
 yggmesterforbundets tilbud til faglige temaer
i lokalforeningene
11:30

Lunsj

12:30
Aktuelle politiske saker:
	Offentlige anskaffelsesregelverk - Arbeidslivskriminalitet/
økonomisk kriminalitet – Praktisering av de nye
innleiebestemmelsene – Byggeregler
I nnledere: styremedlem i BNL, Åsmund Østvold og daglig
leder Frank Ivar Andersen
14:00 	Landsmøte 2019 og orientering om Byggmesterforbundets 100 årsjubileum

18:30

Avslutning

14:20

Avslutning av konferansen v/styreleder Per Ove Sivertsen

20:00

Middag

14:30

Hjemreise

Thon Hotel Arena
Nesgata 1, 2004 Lillestrøm
Nettside
Hotel Arena ligger sentralt på Lillestrøm, vegg-i-vegg med
Norges Varemesse og i kort gangavstand til togstasjonen.

TRANSPORT OG PARKERING
Hver enkelt deltaker må selv sørge for bestilling av flybilletter
etc. Flytoget fra Gardermoen til Lillestrøm tar 12 minutter.
Hotellet har parkering mot avgift ute og inne.
Pris: 20 kr per time, 150 kr per døgn.

Fusjonerte lokalforeninger
Representasjon til formannskonferansen utløses av antall
medlemmer i lokalforeningen med en representant pr. 40
medlemmer. Nr. 41 utløser representant nr. 2, osv. Dette oppad
til 3 representanter. Byggmesterforbundet dekker opphold for
disse representantene, samt reisekostnader utover egenandel
på kr 500,-.
Opplæringskontorene
Representanter fra opplæringskontorene må selv dekke
opphold og reisekostnader i sin helhet.

KONFERANSEPRIS/OVERNATTING
Kr. 777,- pr. konferansedag.
Kr. 1.780,- i enkeltrom.

DEKNING AV REISE OG OPPHOLD

Minibar og lignende betales til hotellet av hver enkelt deltager.

Lokalforeninger
Byggmesterforbundet dekker oppholdet for regionledere,
valgkomiteèns formann og formennene i lokalforeningene,
eller eventuell stedfortreder. I tillegg dekkes reisekostnader
utover egenandel på kr. 500,-.

Byggmesterforbundet sender faktura for opphold og overnatting
etter konferansens slutt.

Administrasjon og/eller flere representanter fra
lokalforeningene må dekke utgiftene selv.

www.xide.no
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