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Avdelningscirkulär 
Nr 06 
 
 
 

Inbjudan till LO / förbundsavdelningarnas lednings överläggning den 
17-18 juni 2014 
 
LO-distriktet i Västsverige inbjuder härmed två personer från varje 
förbundsavdelnings ledning, samt SAP-distriktens ledningar till en 
gemensam konferens med LO-sektioner/facken i kommunernas ordförande. 
Inbjudna är även ABF-distrikten och VSAF som har en viktig roll i facklig 
utbildning. 
 
Konferensen kommer i år att vara förlagd på Arken Hotel & Art Garden Spa, 
Göteborg. 
 
Tema under dagarna 
 
Första dagen finslipar vi på formen inför höstens valrörelse. Nu är vi nära ett 
regeringsskifte, och vi i fackföreningsrörelsen ska göra vårt bästa för att byta 
politik. Sverige kan bättre än det vi ser nu. Dagen varvas av spännande 
föredragningar, diskussioner och praktiskt valarbete. 
 
Andra dagen ägnas uteslutande åt prioriterings diskussioner om gemensam 
facklig verksamhet inför 2015. Vilka satsningar ska vi gemensamt göra 
genom LO-distriktet och LO lokalt i kommunerna. 
 
Om du har ytterligare frågor till agendan så skriv ned detta på anmälnings- 
talongen. 
 
Ekonomi/deltagaravgift 
 
Deltagaravgiften för konferensen är 2 900 kr (inkl. logi i enkelrum, kost och 
övrig material). Anmälande organisation står för resekostnader och förlorad 
arbetsförtjänst. 
 
Önskar ni delta utan logi är avgiften 1700 kr. Vi vill gärna att ni i så fall 
stannar på kvällen då en bättre middag väntar. Den sociala biten vid 
överläggningen är viktig. Det är tillsammans vi vinner val och skapar bra 
verksamhet. 
 
Fakturering sker i samband med anmälan.  
OBS! Var god ange korrekt fakturaadress. 
 
 
  VAR GOD VÄND! 



 
Svar önskas snarast, dock är sista anmälningsdag måndag den 2 juni. 
2014. 
Din anmälan (sid 3) mejlar du till liza.cailipan@lo.se, tel 031-774 30 56. 
 
Efter den 2 juni 2014 är anmälan bindande och LO-distriktet debiterar 
konferenskostnad enligt gällande policy. 

 
 
 
Med vänlig hälsning 
LO-DISTRIKTET I VÄSTSVERIGE 
 
 
 
Krister Andersson 
 



   2014-05-13 KA 
 

LO-distriktet i Västsverige – Olof Palmes Plats 1, 413 04 Göteborg 
031- 774 30 50, lo-vastsverige@lo.se, www.vastsverige.lo.se, BG 215-9549 

 
 
Anmälan (Förbundsområde/avdelningar) 
 
LO / förbundsavdelningarnas lednings överläggning den 17-18 juni 
2014 på Arken Hotel & Art Garden Spa, Göteborg 
 
 
Personnummer__________-_______ 
 
Namn________________________________________ 
 
Adress_____________________________________________ 
 
Postnummer__________Postort_______________________ 
 
Mobil____________________________________ 
 
E-postadres_____________________@___________________ 
 
Förbundsområde/avdelningstillhörighet 
 
 
Eventuella frågor till agendan 
 
 
 
 
Fakturaadress samt kontaktperson 
 
 
 
 
 
 
LOGI Ja Nej   
 
Ev. matallergi/intolerans____________________________ 
 
 
OBS! ANMÄLAN ÄR BINDANDE 
 
Insändes senast den 2 juni  2014 till  
 
LO-distriktet i Västsverige 
Olof Palmes plats 
413 04 Göteborg alternativ via e-mejl till: liza.cailipan@lo.se  
 
 


