TIL ALLE FYLKESLAG I MOMENTUM
Informasjon til landsmøtehelg i Momentum 26-28 april med kurs for ledere og
styremedlemmer.
Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim.
Telefonnummer: 63 92 61 00
Parkering rett utenfor hotellet, 8 min med shuttlebuss fra Oslo Lufthavn
Momentum legger opp til landsmøte og kurs. Kurset skal informere de som sitter i kommende
fylkesstyrer om ulike oppgaver som forventes. Kurset er gratis, men Momentum dekker ikke
alkoholholdige drikker, det er kun legeerklæring som gjelder ved fravær. Kjøregodtgjørelse
dekkes etter statens satser som nå er 3,50 pr. km. Vi oppfordrer til samkjøring. Billetter til
tog, fly og buss dekkes ved fremlegging av kvittering. Kjørelister fås på kurset.
Alle fylkeslag har valgt to delegater og varamedlemmer til landsmøtet. Alle som er valgt til
styrerepresentanter i fylkeslagene har anledning til å delta på dette kurset. Hvis det er noens
om ikke har blitt påmeldt kan der gjøre det innen 1. april.
Oppfordrer dere til å sette dere godt inn i landsmøtedokumentene som legges ved.
Hvis dere har spørsmål er det bare å sende en epost eller ringe.

Livsglad hilsen
Liv Karin Søstuen
Administrasjonssekretær
tlf. 40004360
MOMENTUM
Postboks 49, Skøyen. 0212 OSLO
info@momentum.nu
www.momentum.nu

Program under landsmøtehelg med kurs for ledere og
styremedlemmer.
Fredag
15.00 – 17.00
17.00 – 19.00
19.30

Innsjekk
Felles samling - informasjon om helga mv.
Middag og «mingling»

Lørdag
06.00 - 08.45
09.00 - 12.00
12.15 - 13.15
13.30 - 15.30
15.30 – 17.00
19.30

Frokost
Landsmøte
Lunsj
Organisasjonsarbeid og årshjul 2019
Registrering i altinn, Tripletex, søke midler og budsjett
Middag og «mingling»

Søndag
06.00 - 08.45
09.00 - 10.45
11.00 - 11.30
11.30 - 12.45
13.00 - 14.00
14.00

Frokost
Microsoft Office 365, installasjon av programvare og grunnleggende info
Utsjekk
Eventuelt/oppsummering
Lunsj
Avreise. Hovedstyret: konstituering nytt hovedstyret

Innlagte pauser v. behov alle dager.
Forbehold om endring i programmet.
Ta med egen pc/nettbrett.
For at vi skal få mest mulig ut av helgen, forutsetter dette at alle som deltar har forberedt seg
godt på forhånd slik at vi kan gjennomgå formelle saker raskt, slik at det blir tid til debatt på de
viktige eller tvilsomme punktene.
Vi anbefaler i tillegg at alle forbereder seg på gjennomgang av Microsoft Office 365 ved å følge
linkene som ligger i mail sendt i forkant av landsmøtet. Det er også anbefalt at man gjør seg
kjent med internsidene på www.momentum.nu (passord: Livsglede2018) og ser spesielt på
«Veiledningshåndboka».

