26–28 NOVEM
BER

T EM A M A K T

LOs Ungdomsforum 2014
– 10 år av ung facklig diskussion
Det ska vi fira med att göra årets forum till det bästa någonsin!
Efter valet i september är det dags för nya tag. LOs nya fackliga ungdomsmanifest mejslades fram under Ungdomsforum
2013. Deltagarna gjorde då ett stålande jobb med att hitta sakliga och konkreta facklig-politiska frågor och problem
som måste lösasför att unga på arbetsmarknaden ska få det bättre. Uppgiften för Ungdomsforum 2014 är att hitta sätt
att förverkliga våra visioner. Tillsammans och var för sig. Hur gör man? Vad behöver man? Vilka nätverk har jag?
Hur använder jag min plattform? Hur kan vi hjälpas åt?

Om Ungdomsforum
Ungdomsforum firar i år 10 år och
har under åren etablerat sig som en
viktig och populär tvärfacklig arena.
Arrangemanget görs i samverkan
med Runöskolan och bygger på alla
LO-förbundens närvaro. under tre
dagar träffas unga fackliga för att
prata politik, utbyta erfarenheter och
lyssna till inspirerande föreläsningar.
Det är högt tempo på aktiviteterna
och många skratt utlovas.
Temat för 2014 är Makt. Hur tar vi
makten över våra frågor och hur använder vi den makten för att förverkliga våra visioner? Hur får vi kraven vi
ställer i vårt fackliga ungdomsmanifest att bli verklighet?

Målgrupp
Tanken är att efter avslutat Ungdomsforum ska du som deltagare tillsammans med dina kamrater lokalt,
regionalt och centralt driva proces-

sen för att förverkliga vårt fackliga
ungdomsmanifest. Det innebär att
du som deltagare behöver ha en
befintlig plattform där du kan arbeta
med frågorna. Du ska vara fackligt
eller partipolitiskt förtroendevald
på arbetsplatsen, i avdelningen, i
regionen, centralt eller lokalt. Du behöver vara drivande, intresserad och
kreativ. Du som deltagare ska vara
under 30 år och aktiv medlem i något
av LO-förbunden.

Praktiskt anmälningsförfarande
Det är respektive förbund som utser
sina deltagare och står för deltagaravgiften som är 5 500 kronor. I det
ingår transfer tur och retur från Stockholm till Runö, mat och logi samt alla
aktiviteter och föreläsningar. Alla
skratt, nya vänner och fantastiska
minnen ingår också.
Vi kommer att vara cirka 220
deltagare som träffas med start

den 26 november på förmiddagen.
Forumet avslutas den 28 november
på eftermiddagen. Information om
exakta tider, resor och annat kommer
i den bekräftelse som skickas ut till
de deltagare som kommer att få åka.

Intresserad?
Känner du att detta är något för dig?
Skicka bifogad intresseanmälan till
ditt förbund senast den 17 oktober.
Adress hittar du på anmälnings
blanketten.
Går gärna in på www.lo.se/ung och
titta runt. Där hittar du bland annat
det fackliga ungdomsmanifestet som
forumet kommer att handla om.
Mer information om Ungdomsforum kan du få av LOs ungdomssekreterare Malin Norberg. Henne når du
via e-post malin.norberg@lo.se eller
på telefon 070-382 25 88.

Varmt välkommen till Ungdomsforum 2014!
Fyll i intresseanmälan!

telefon 08-796 25 00 e-post mailbox@lo.se webb lo.se

Intresseanmälan till LOs Ungdomsforum 26–28/11 2014
Skriv tydligt! Denna anmälan skickar du till ditt förbund. Det är sedan repektive förbund som
bestämmer vilka som ska åka. För att vi ska vara säkra på att alla förbund får platser har vi i
förväg vikt ett antal platser till varje förbund. Om det finns fler intresseanmälningar än det finns
platser så kommer varje förbund att upprätta en reservlista för sina respektive platser.

1. Ja, jag vill gärna representera mitt förbund under årets Ungdomsforum
Namn
Gatuadress
Postnummer

Postort
Kan dela rum med annan deltagare

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN)

Ja, jag kan dela rum. Gärna med (ange namn och förbund):

–
Storlek T-shirt

XS

S

.....................................................................................................................................................................................................

M

L

XL

XXL

Nej, jag kan inte tänka mig att dela rum med någon.

E-post
Telefonnummer

Medlem i SSU

Kön

Kvinna
Deltagit antal gånger på Ungdomsforum innan denna

Man

Ja

Nej

Jag vill åka anslutningsbuss till/från Runö

Cityterminalen

Arlanda

LO-distrikt
Förbund

Avdelning

Välj ditt förbund …
Mina främsta politiska/fackliga förtroendeuppdrag
Allergier och/eller alternativ kost
Övriga upplysningar (till exempel funktionshinder, barn medföljer, önskan om barnsäng med mera)

2. Intresseanmälan skickas till
Organisationens namn
Kontaktperson
Adress
Postnummer

Postort

E-post

Intresseanmälan ska senast den 17 oktober vara respektive förbund tillhanda. Förbundet utser sina deltagare
utifrån inkomna intresseanmälningar. Besked om vilka som får åka skickas ut senast den 31 oktober.
Organisationen vidarebefordrar anmälan till Runö via kurswebben senaste den 25 oktober.
Var vänlig uppmärksamma att vid avbokning senare än 15 dagar före konferensens start debiteras
anmälandeorganisation full deltagaravgift.

Spara

Radera

Skriv ut

Skicka

Förbundens mottagare av intresseanmälningar
Nedan hittar du till vem du skickar din intresseanmälan, antingen blanketten via post eller
så skannardu den och skickar per e-post.
Byggnadsarbetareförbundet

Kommunalarbetareförbundet

Per Jansson

Jenny Hammenstig Lundgren

Hagagatan 2

Box 19039

106 32 Stockholm

104 32 Stockholm

per.jansson@byggnads.se

jenny.lundgren@kommunal.se

Elektrikerförbundet

Livsmedelsarbetareförbundet

Ann-Kristin Lindstedt

Ylva Lundback

Ledningsadministrationen

Box 1156

Box 1123

111 81 Stockholm

111 81 Stockholm

ylva.lundback@livs.se

ann-kristin.lindstedt@sef.se
Musikerförbundet
Fastighetsanställdas Förbund

Isak Rudberg

Jarmo Kusmin

Box 49144

Box 70446

100 29 Stockholm

107 25 Stockholm

isak.rudberg@musikerforbundet.se

jarmo.kusmin@fastighets.se
Målareförbundet
GS Facket för skogs-, trä- och grafisk

Niklas Holmqvist

bransch

Box 1113

Magnus Drougge

111 81 Stockholm

Box 1152

niklas.holmqvist@malareforbundet.se

111 81 Stockholm
magnus.drougge@gsfacket.se

Pappersindustriarbetareförbundet
Inger Akander, studieenheten

Handelsanställdas förbund

Box 1127

Daniel Carlstedt

111 81 Stockholm

Box 1146

inger.akander@pappers.se

111 18 Stockholm
daniel.carlstedt@handels.se

Seko, Service- och kommunikationsfacket
Helena Gille

Hotell- och restaurangfacket

Box 1105

Christer Högberg

111 81 Stockholm

Box 1143

helena.gille@seko.se

111 81 Stockholm
christer.hogberg@hrf.net

Transportarbetareförbundet
Nicklas Mattson

Industrifacket Metall

Box 714

Maria Gustafsson

101 33 Stockholm

Organisations- och studieenheten

nicklas.mattsson@transport.se

105 52 Stockholm
maria.gustafsson@ifmetall.se

