Bevilgninger til Årsmøtet 2016
Det har kommet inn 9 søknader om bevilgninger.
Avdelingsstyret innstiller:
AEF
Somliga går…
Norsk Folkehjelp
Framfylkingen
Spleiselag ”Nye Utøya”
Norges Sosiale Forum
Rettferdig pensjon
Forsvar offentlig pensjon
TOTALT

5 000.10 000.5 000.2 000.5 000.10 000.5 000.2 000.44 000.-

Avdelingstyret innstiller ovenfor årsmøtet at disse 8 bevilgningene
blir vedtatt.
Avdelingsstyret innstiller ovenfor årsmøtet at
Bevilgning til Kvekerhjelp barnehagene blir avvist.

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund - AEF
Til alle fagforeninger og klubber
Oslo, november 2015

SØKNAD OM BEVILGNING FOR 2016
Vi tillater oss med dette å søke om bevilgning til vårt rus- og sosialpolitiske arbeid, som vi håper
kan bli behandlet på deres årsmøte i 2016.
Vi er arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund, med lokallag i de fleste av landets
fylker. Vi er landets eneste edruskapspolitiske organisasjon, og vi jobber målbevisst med
prioriterte satsingsområder. I inneværende periode er våre satsingsområder følgende:
•
•
•
•

Aktiv for barn og unge
Aktiv for forebygging mot rus
Aktiv for rusfrie soner
Aktiv mot legalisering av narkotiske rusmidler
Aktiv som medmenneske er vårt hovedslagord.

Siden 1972 har vi i regi av Barnas Ferieklubb årlig arrangert sommerleire for barn, ungdom og
enslige forsørgere med barn. De fleste deltagerne rekrutteres fra sosial- og barnevernstjenesten,
og for mange er dette det eneste ferietilbudet de har i løpet av sommeren. Leirene bygger på
solidaritet og likeverd. Lik rett til deltagelse og påvirkning er grunnpilarene for Barnas Ferieklubb.
Et prioritert arbeidsområde for AEF er ”Barn og Unge”. Dette prosjektet retter seg mot barn og
unge som vokser opp i en hverdag preget av foreldrenes rusmisbruk. Disse barna er en utsatt
gruppe som får liten oppmerksomhet i vårt velferdssamfunn. Det viser seg at barn som har vokst
opp under slike forhold har fire ganger så stor risiko for selv å utvikle et rusmisbruk, og viser tegn
til andre relaterte problemer. Disse barna er overrepresentert i en rekke behandlings- og
hjelpetiltak i Norge. Vi arrangerer kurs/ støttegrupper for barn av rusmisbrukere, og deltakerne
kommer med meget positive tilbakemeldinger på hvor godt det er å bli sett og tatt på alvor.
Vår organisasjon har lange tradisjoner i å stille opp for svake grupper i samfunnet for å lette
deres hverdag og hjelpe dem på veien til en bedre livssituasjon. Ruspolitiske konferanser rundt
om i landet bidrar til å sette disse sakene på dagsorden. I 2015 har vi startet opp et prosjekt på
eldre og rus og sammenhengene mellom rusbruk og medisiner foreskrevet av lege, og
overgangen fra arbeidslivet til pensjonisttilværelsen. For å være en organisasjon med politisk
tyngde i det ruspolitiske arbeidet trenger vi mange medlemmer som kan være med å utføre de
sosiale oppgavene vi har påtatt oss. Vi er avhengig av frivillig innsats fra våre medlemmer, og vi
baserer vårt arbeid på medmenneskelighet og frivillighet.
Vi håper dere vil være med på å støtte oss i vårt arbeid, og samtidig sette arbeiderbevegelses
grunnideer om å ta vare på de svakeste ut i praksis. En eventuell bevilgning kan settes inn på
kontor nr.: 9001.06.17471
Med vennlig hilsen
ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND

Inger-Christin Torp
Forbundsleder

Eva K Svensrud
Forbundssekretær

AEF, Torggata 1, 0181 Oslo | post@arbef.no | 23 21 45 78 (77) | arbef.no | Bank: 9001.06.17471
Org.nr. 968 279 297

SOMLIGA GÅR MED TRASIGA SKOR 2015

30.10.2015

SOLIDARITET – STERKERE SAMMEN

Arbeidsgruppas sammensetning for 2015: Janne Hegna, Musikernes fellesorganisasjon (leder), Lars
Morten Johnsen, Norsk Transportarbeiderforbund, Egil Kristiansen, Industri Energi, Espen Løken, Industri
Energi, Arnstein Aasestrand, Forbundet for Ledelse og Teknikk, Jane Sæthre, Norsk Jernbaneforbund,
Jan Aarsamoen, El & IT-forbundet, Harald Olsen, Handel og Kontor, Trond Ytterbø, LO Notodden, Erik
Hagen, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Jan Kåre Rugtvedt, Norsk
Arbeidsmandsforbund, Finn Erik Thoresen, LO, Håkon Ødegård, Norsk Folkehjelp, Jostein Forsberg og
Anlaug Landsverk, Notodden Blues Festival
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SOMLIGA GÅR MED TRASIGA SKOR 2015
Stand i 3 dager:

STANDEN ER UNDER RIGGING

Nytt av året var at vi har investert i 2 nye telt (3x 6 meter)
til standen, for å gi et mer profesjonelt inntrykk, mer
funksjonalitet og en bedre profilering av LO og våre
samarbeidspartnere. Teltene fungerte meget godt!
I tillegg har vi investert i 2 store oppbevaringskasser for å få
ytterligere ryddighet på standen. Vi er på god vei, men vi
tilstreber oss på å bli bedre i på orden og system. Vi
vurderer i tillegg hvorvidt organisasjonslogoene på banneret
«Sterkere sammen» er funksjonelt, eller om det finnes
bedre måter å synliggjøre organisasjonene som er med på
spleiselaget. Vi har som dere kjenner til navnene på alle
bak på T-skjortene og på eget banner på scenen under
solidaritetskonserten.
Standen har aldri vært bedre besøkt, og salget av Somliga
T-skjorten opplevde nok en ny rekord og solgte for over 50
000 før solidaritetskonserten (200,- kr pr. T-skjorte). Vi
hadde nytt design på T-skjortene som må betegnes som en
suksess og vi merker at populariteten øker også som et
samleobjekt.

Solidaritetskonserten

LO Quizen er veldig populært og ca. 1000 svar ble
registrert. Det ble som tidligere trukket 3 vinnere av
festivalpass
for
neste
års
festival
under
solidaritetskonserten.
Det er et uomtvistelig faktum en styrke for prosjektet å ha
med samarbeidspartnerne, Norsk Folkehjelp, LO favør,
Sparebank 1- Forsikring og Help forsikring på standen. Det
gir et bedre helhetlig bilde av at LO er mer enn en
tarifforganisasjon og en sikkerhet i arbeidslivet, men og har
medlemsfordeler som er av betydning også for privatlivet.
Samtidig er de store bidragsytere økonomisk og dyktige
formidlere. Prosjektgruppa verdsetter dette samarbeidet
meget høyt!
Av materiell hadde vi LO- brosjyren «Tør du stå alene», og
brosjyren «Bruk stemmeretten». Vi opplever at brosjyrer
som materiell for utdeling har begrenset verdi og virkning,
men at de har en nytteverdi som utgangspunkt for
samtalene med de som er innom standen. Vi får
tilbakemelding på at samtalene på standen er informative,
opplysende og har stor betydning for bevissthet rundt våre
medlemsfordeler og LOs fagligpolitisk arbeid.
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Barrikaden Blueskro

Jailhouse Stage var for første gang en del av «Somliga»
prosjektet. Dette samarbeidet setter vi særdeles stor pris på!
Jailhouse Stage er en scene utarbeidet sammen med Blues
Factory som bruker blues som musikalsk pedagogisk plattform
for å lære innsatte, løslatte fra fengsel, og ungdom som av
ulike grunner faller utenfor ordinære utdannings- og
arbeidslivsløp å spille i band med etablerte blues- og rock
musikere som instruktører og støttespillere på arenaer inne i
og utenfor fengslene. Blues Factory kunne presentere hele 5
band på Barrikaden Blueskro under NBF i 2015: Skyldig som
faen, Prison Maniacs, Bastøy Bluesband, Randi & The
Jailbirds og Stars Behind Bars.
I tillegg fikk vi høre bandet «Resiliense» denne torsdagen.
Bandet er en del av Kilden på Notodden, et forpliktende
samarbeid mellom stat, kommunal og ideelle organisasjoner
på området psykisk helse og rus.
Jan Arild Sørnes er en velrennomert soul og fra Nord-Norge.
Blues på norsk, og ikke minst egen dialekt har gitt Sørnes et
ekstra løft som artist. Jan Arild Sørnes presenterte låter fra
sitt nye album og stilte med utvidet band på Barrikaden
Blueskro, denne torsdagen.
Fredag og lørdag spilte LOs eget husband, Rolf Raddis Band,
som er et norskspråklig band med godt voksne menn.
Musikken er en blanding av egenprodusert blues og rock med
samfunnsengasjerende tekster.
Caravan Blues Band spilte på fredag og er et spennende og
fremadstormende band fra rock og bluesscenen på Notodden
og spilte og på Barrikaden Blueskro. Dette bandet viser at
Notodden vil stå sterkt i bluesen også blant nye generasjoner.
De skaper alltid elektrisk stemningen blant publikum når de
spiller.
Magnus Berg gjorde sin debut i det offisielle programmet på
Notodden Blues Festival i år og spilte også på Barrikaden
Blueskro på lørdag. Magnus Berg vant så sent som
25.september i år Blues Blast Music Awards i USA i kategorien
"New Artist/Debut Album" for albumet "Cut Me Loose".».
Vi videreførte også fotoutstillingen «100 år med industri og
fagbevegelse».
Barrikaden Blueskro var fylt til randen av publikum under hele
festivalen og det var høy stemning!
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Solidaritetskonserten « Somliga går med trasiga skor».
Odd Nordstoga og Notodden Blues Band gjorde årets utgave av
konsertertrekken «Somliga går med trasiga skor» til den best
besøkte avslutningskonserten i Notodden Blues Festivals 28årige historie, skriver Notodden Blues Festival i sin
oppsummering for årets arrangement! Og det sier ikke så reint
lite.
Notodden Blues Band hadde virkelig satt seg inn i konseptet,
og hadde et låtvalg spesielt innretta mot solidaritet,
samarbeid og kameratskap. De åpnet søndagskonserten med
en aldeles nydelig versjon av Cornelis Vreeswijks «Somliga går
med trasiga skor», sunget av Jan Sigurd Pettersen, som fikk
de mest hardhuda bluesgutta til å få tårer i øynene. Odd
Nordstoga er alltid et fyrverkeri på scenen, en meget
folkekjær artist, som fikk de fleste til å danse og synge med.
Det var det vi kaller stinn brakke, ca. 3 500 -4 000 kom for å
høre årets artister. Folk i alle aldre var representert- fra baby
i barnevogn til de som var langt inne i pensjonistene s rekker.
Det blir opplyst fra festivalledelsen at det både nasjonalt og
internasjonalt har blitt lagt merke til at det på siste dag av
festivalen er gratis konserter på hovedscenen viet til
internasjonalt solidaritetsarbeid.
Som tidligere hadde vi innsamling til Norsk Folkehjelp under
solidaritetskonserten. De frivillige dugnadsarbeiderne gikk
med bøsser og samlet inn penger! Innsamlingen og salg av Tskjorter under Notodden Blues festival ga hele 153 671,50 kr
til Norsk Folkehjelps arbeid i Syria! Det betyr et betydelig
løft. For hver krone utløser det ni-dobbelte i Norad midler. I
etterkant av festival ble restopplaget med T-skjorter gitt til
flyktninger på mottak i Notodden og Oslo.
Arbeidsgruppa ble presentert fra scenen, hvor det og er stor
roll-ups med navn på samtlige bidragsytere. Vi får mange
tilbakemeldinger på at samtlige av våre arrangementer, men
spesielt solidaritetskonserten er verdifulle både for musikere,
festivalpublikummet og samarbeidspartnere!
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Oppsummering:

Notodden Blues Festival er internasjonalt anerkjent og er den største
bluesfestivalen i Skandinavia. Årets festival var meget godt besøkt. Med
tett oppunder 30 000 publikummere innom på konsertene av både stort og
smått, så fremstår festivalen 2015 som den største i sitt slag i Europa.
Prosjekt «Somliga går med trasiga skor» er hovedsamarbeidspartner med
NBF og nådde nok en gang «all time high» både når det gjelder
bidragsyterne som økte fra 58 til 62 i 2015 og besøksrekorder på alle våre
arrangementer. Organisasjonene i spleiselaget bidro med hele 748.000
kroner. Prosjektet har utviklet seg fra å være en gratis solidaritetskonsert
på avslutningsdagen, til å bli 4 dager hele dager med gratis konserter i
solidaritetens tjeneste. Våre konserter er åpne for alle og blitt svært
populære innslag under NBF. Hele 13 spiller under Somligaparaplyen i
festivalhelgen. Vi er ingen død sponsor, men benytter handlingsrommet det
gir oss til aktiviteter.
Takk til de frivillige: Folk forandrer verden, så er også tilfellet for vårt
prosjekt. Hele 38 frivillige jobbet dugnad for LO og samarbeidspartnerne
under de 4 dagene festivalen vare, uten hver og en av de frivilliges innsats,
hadde vi aldri fått til den suksesshistorien vi mener å ha fått til, med
prosjekt «Somliga går med trasiga skor». De er virkelig gode ambassadører
for sine organisasjoner. De frivillige er sitt ansvar bevisst, og stiller opp til
avtalt tid, gjør en solid innsats og gir godt inntrykk av fagbevegelsen
oppimot festivalpublikummet. Vi mener selv å ha skapt en god arena for
samarbeid, vennskap og nettverk på tvers av organisasjonsgrensene, som er
med på å styrke LO som organisasjon.
Et ekstra pluss var det at LO inviterte dugnadsarbeiderne til middag på
lørdagen, noe både prosjektledelsen og de frivillige satt stor pris på!
Takk til de 62 organisasjonene som er med oss på laget:
Uten bidragene fra organisasjonene hadde det vært umulig å gjennomføre
denne storsatsingen. For bidragene får vi igjen:
Den beste standplassen i Notodden under festivalen! 13 unike
gratiskonserter for festivalpublikummet! 600 T-skjorter med navnene til
samtlige organisasjoner som er tilsluttet spleiselaget, en solid
markedsføring, 60 festivalpass for dugnadsarbeiderne og
samarbeidspartneren, gode overnattingstilbud, gode musikalske
opplevelser med anerkjente musikere, positive møter med medlemmer,
potensielle medlemmer og svært gode tilbakemeldinger fra
festivaldeltakerne.
LOs logo er svært synlig i gatebildet, gatebannere, programfoldere, all
annonsering i inn- og utland, på «Somliga»- og festivalens egne T-skjorter,
sponsorbiler, scenebanner med mer. Konsertene under NBF går innunder LO
favør medlemsfordeler noe som gir god markedsføring og i forkant av
festivalen. Samarbeidsavtalen og LO logoen har stor betydning for LO. For
Notodden Blues Festival representerer LO og Norsk Folkehjelp folkelige
verdier, solidaritet og et grasrotengasjement som gir arrangementet et
ekstra kvalitetsstempel.
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Takk til alle bidragsyterne som gjorde «Somliga går med trasiga skor» til en suksess
også i 2015:
LO i Norge: 118.000,- LO i Stavanger og omegn: 2.000,- LO i Grenland: 7000,-, LO i Oslo:
3.500,- LO Notodden 15.000,- LO Stat: 30.000,- El & IT-Forbundet: 25.000,- El & IT
Forbundet Trøndelag: 5000, El & IT forbundet Vestfold/Telemark: 5.000,- El & IT forbundet
Buskerud 10.000,-, Bravidaklubben i Telemark: 1.000,- Heismontørenes fagforening:
1.000,- Fagforbundet: 30.000,-Fagforbundet Notodden: 10.000,- Fagforbundet Telemark
Fylkeskommunale Forening: 1.000,- Fagforbundet Telemark: 10.000,- Oslo Sporveiers
Arbeiderforening: 3.000,- Fellesforbundet avdeling 8 – Telemark: 2000,- Fellesforbundet
avd. 185 – Flyarbeidernes forening: 9.950,- Fellesforbundet avd.850 Oslo Grafiske
Fagforening:
500,Fellesforbundet
avd.1
Oslo-Akershus:1.000,Oslo
Bygningsarbeiderforening: 2.000,- Fellesorganisasjonen FO:20.000,- FO Telemark: 1.000,Forbundet for Ledelse og Teknikk: 20.000,- Handel og Kontor Norge: 10.000,- Handel og
kontor Oslo Akershus: 10.000,- Handel og Kontor Østlandet Sør: 15.000,- Handel og Kontor
Buskerud: 3.000,- Industri Energi: 50.000,- Dalen Arbeiderforening Norcem: 5.000,- Herøya
Arbeiderforening: 3.000,-, Industri Energi Statoil Oslo: 5.000,- Notodden Kjemiske
Arbeiderforening:
1.000,Platonarbeidernes
Forening:
1.000,MFO,
MFO
Vestfold/Buskerud/Telemark: 10.000,- Norsk Arbeidsmandsforbund: 15.000,- Norsk
Arbeidsmandsforbund avd 1 – Øst: 4.000,- Norsk fengsel- og friomsorgsforbund: 6.000,Norsk Jernbaneforbund: 7.500,- Norsk Lokomotivmannsforbund: 5000,- Norsk
Manuellterapeutforening: 3.000,- Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund:
20.000,- Oslo-Akershus NNN: 2.000,- Vin og Brennevinarbeideres Fellesklubb: 2.000,Norges Offisersforbund: 3.000,- Norsk Sjømannsforbund: 10.000,- Norsk Tjenestemannslag:
7..000,- Norsk Transportarbeiderforbund: 50.000,- Norsk Havnearbeiderforening: 5.000,Oslo Transportarbeiderforening: 2.000,- Oslo Bryggearbeideres Forening: 5.000,Transportarbeiderforeningen Vestfold – Telemark: 7.500,- Postkom: 10.000,- Skolenes
Landsforbund: 5.000,- Norsk Folkehjelp 5.000, Sparebank 1- Forsikring: 55.000,- Help
Advokatforsikring: 55.000,- LO favør: 5.000,- + 20 % medlemsrabatt på billetter +
markedsføring,
LO
Media:
7.500,til
Trykksaker,
Stands/Sceneprofilering,
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek: Jubileumsutstillingen «100 år med industri og
fagbevegelse».

Lik oss på Facebook
Solidaritet – Sterkere sammen
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Fagbevegelsen og Norsk Folkehjelp
- Folk forandrer verden!
På vegne av Norsk Folkehjelp vil jeg takke for alle bidrag i 2015. Det er med
stor takknemlighet vi mottar støtte fra fagbevegelsen, det styrker vår
mulighet til å jobbe for en mer solidarisk og rettferdig verden.
Verden står overfor den største flyktningkrisen siden 2.verdenskrig. Norsk
Folkehjelp er til stede på flere områder. Vi deler ut nødhjelp inne i Syria og
nærområdene. Vi rydder miner og gjør veien gjennom Europa tryggere. Vi
tar imot asylsøkere her hjemme, driver asylmottak og jobber med å bygge
inkluderende lokalsamfunn.
I Sør-Sudan er 2,3 millioner folk på flukt fra krig og de trues av sult. Denne
hungersnøden vil dessverre bare forverre seg i 2016. Samtidig som vi leverer
ut nødhjelp er det nødvendig å styrke opplæring og utvikling i verdens
nyeste land.

En mor og hennes tre barn på flukt bort fra krigssonen.

Vi har mange viktige oppgaver foran oss. Alt dette klarer vi ikke
alene. Sammen kan vi bidra til et bedre liv for folk på flukt.
Vårt internasjonale solidaritetsarbeid er i tråd med fagbevegelsens ideologi.
«Sterkere sammen» er nøkkelen til både organisering og folkelig deltakelse i
fredsprosesser. Folk forandrer verden!

Vi ber dere støtte arbeidet til fagbevegelsens egen
solidaritetsorganisasjon.

Over 40 % av sørsudanerne vet ikke hvordan de skal skaffe
sitt neste måltid. Denne jenta bærer alt hun eier.

Med vennlig hilsen
Norsk Folkehjelp

styreleder

Bruk kontonummer 9001.08.76000 og merk innbetalingen med: Årsmøtebevilgning
Start din egen innsamling – gjør det her: http://minaksjon.folkehjelp.no/
Vi ønsker å engasjere fagbevegelsen og vi kommer gjerne på deres møter for å presentere vårt arbeid. Ta
kontakt med are.stranden@folkehjelp.no om du ønsker informasjon, foredrag eller om du har spørsmål.

Framfylkingen i Akershus
___________________________________________________________________________
24. januar 2016
Til alle fagforeninger i LO Akershus

Søknad om økonomisk støtte til Framfylkingen i Akershus i 2016
Framfylkingen er en demokratisk organisasjon som bygger på prinsippene i FNs konvensjon
om barns rettigheter og har ansvar, fellesskap, opplevelse og toleranse som grunnlaget for
virksomheten. Vi vil bidra til aktiviteter på barns, ungdoms og familiens premisser og legger
vekt på at barn og voksne har felles aktiviteter. Dette gjør vår organisasjon unik.
Organisasjonen skal engasjere seg i barnepolitiske saker og gjennom aktiviteter bidra til
forståelse av politisk påvirkning og samfunnsengasjement. Målet er å sette de unge i stand til
å ta aktiv del i samfunns- og organisasjonslivet.
Et samarbeid mellom framlag og fagforeninger / klubber er både ønskelig og viktig. Vi håper
ønsket er gjensidig og at samarbeidet også kan være med på å styrke arbeiderbevegelsens
stilling. Kongressen i 1977 vedtok at Framfylkingen er LOs barne- og familieorganisasjon, og
i 2013 vedtok LO-kongressen at LO har et eieransvar for Framfylkingen. Vi kommer gjerne
på besøk for å snakke mer om hvordan vi kan styrke samarbeidet og drøfte praktiske
tiltak med fokus på gode, inkluderende aktiviteter og å styrke stillingen til barn,
ungdom og familier. Framfylkingen er et treffpunkt for moro med mening.
Framfylkingen ble starta med en klar visjon om å bidra i samfunnsutviklinga. Det langsiktige
arbeidet i Framfylkingen foregår gjennom å bygge opp et solidarisk fellesskap der sanger,
samvær og aktiviteter med vekt på inkludering og plass til alle står i fokus. Medlemmene
setter stor pris på at aktivitetene i framlaga tilrettelegges slik at barn, ungdom og voksne
gjennomfører dem i fellesskap. Dette oppleves som en viktig verdi av medlemmene våre og er
et særpreg for organisasjonen. Framlagas aktiviteter er som regel gratis eller svært lavt priset,
fordi vi mener slike lavterskeltilbud er veldig viktige for å oppfylle Framfylkingens formål om
å være en inkluderingsmaskin.
I et framlag kan alle bli med, vi har ingen nedre eller øvre aldersgrense. Vi legger vekt på at
barn, unge og voksne er likeverdige og at alles innsats betyr like mye. Framfylkingen vil at
barn skal ha muligheter til å forme sin egen framtid. Derfor arrangerer vi barnekonferanser og
seminarer der aktuelle samfunnsspørsmål og barnepolitiske temaer diskuteres. Vi mener at
barn best vet hva det er å være barn, og Framfylkingen vil være et talerør for barn.

________________________________________________________________________________________
Framfylkingen i Akershus
Org.nr: 984 292 295
v/leder Øyvind Welle
Bankkonto: 9006 31 00977
Finstadsletta 123
Tlf.: 905 67 376
1475 Finstadjordet
E-post: oyvind.welle@getmail.no
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Framfylkingen har nå to framlag i Akershus: Framlaga i Lørenskog/Kurland Framlag
og Auli Framlag. Disse laga organiserer først og fremst framlagsaktiviteter på Nedre og Øvre
Romerike, men de fleste aktivitetene er åpne for medlemmer i Framfylkingen fra hele fylket.
Vi arbeider for å starte flere lag i fylket, vi håper at i løpet av første halvår 2016 vil Follo
Framlag være en realitet. Framlaga har mange felles aktiviteter, og oversikten over hva laga
gjør og annen info finner vil etter hvert legges ut på en åpen facebookside, Framfylkingen i
Akershus. Der vil også den felles aktivitetsplanen ligge. De fleste av aktivitetene i framlaga er
gratis. Vi ønsker å være en god organisasjon for alle, framlaga skal være inkluderingsmaskiner
i sine lokalmiljøer. Dette betyr også at framlaga våre skal engasjere seg i forhold til
flyktningsituasjonen i Akershus – dette er nedfelt i «Handlingsplan 2015 – 2017» som blei
vedtatt på landsmøtet vårt i 2015. Der vedtok vi også å aktivt støtte Fagforbundets Barneby –
vi bør med andre ord ha mange fellesarenaer.
For å drive aktivt og kunne tilby medlemmene gode aktiviteter trenger vi økonomiske
tilskudd. Vi tillater oss derfor å be om et tilskudd fra deres fagforening til dette
arbeidet. Alle bidrag vil være kjærkomne, det vil gi oss mulighet til å bli mer synlige,
tilby flere varierte aktiviteter og å starte flere framlag i fylket. Vi kommer gjerne til et
møte sammen med dere for å presentere oss nærmere.
Tilskudd til aktivitetene våre mottar vi gjerne på konto nummer 9006 31 00977.

Kameratslig hilsen
Øyvind Welle/s
fylkesleder for Framfylkingen i Akershus

AKERSHUS ARBEIDERPARTI
Youngstorget 2B, 4. etg.
Postboks 8794 Youngstorget
0028 OSLO

Til:

Telefon: 24 14 41 70

Forbund og forbundsområder i Akershus

akershus@arbeiderpartiet.no
akershus.arbeiderparti.no

Invitasjon til spleiselag for Utøya
Akershus Arbeiderparti har bevilget 250 000 kroner til gjenreising av Utøya. Vi har
vært i dialog med AUF får å finne et prosjekt vi kan fullfinansiere. Det er stort behov
for flere overnattingsplasser i forbindelse med sommerleirer, kurs og konferanser. En
hytte koster 350 000 kroner. I fjor vår sendte vi ut en invitasjon til å være med på et
spleiselag. Vi mangler fortsatt en del for å nå målet på 350 000 kroner.
Vi inviterer forbund og forbundsområder i LO i Akershus til å være med på dette
spleiselaget. En gaveandel i dette spleiselaget er på 1000 kroner. Dere kan gi så
mange gaveandeler dere vil.
Vi håper der er positivt innstilt til dette og kan bidra til dette prosjektet. Vi ber om at
alle bidrag varsles til partikontoret i Akershus på e-post akershus@arbeiderpartiet.no.
Ta kontakt med fylkessekretær Sigmund Valberg om noe skulle være uklart.
Bidragene betales inn til kontonummer: 9001 22 15710. Merk innbetalingen
«Spleiselag Utøya»

Med vennlig hilsen

Sverre Myrli
Leder Akershus Arbeiderparti

Runa K. Fiske
Leder AUF i Akershus

Søknad om støtte til Globaliseringskonferansen 2016
Norges Sosiale Forum vil med dette søke om midler til Globaliseringskonferansen 2016.
Midlene vil i sin helhet gå til å dekke utgifter i forbindelse med konferansen i Oslo 27.-30.
oktober 2016. Dette inkluderer blant annet leie av lokaler til konferansen, reise for
utenlandske innledere, materiell og et godt ungdoms- og kulturtilbud. For å kunne lage et så
stort arrangement er vi helt avhengig av økonomiske bidrag fra fagforeninger, som vi anser
som en svært viktig alliert i kampen mot usosial politikk. Et av hovedtemaene i år omhandler
hvordan grenser og mobilitet kan stå i konflikt med hverandre. Hvordan midlertidig
arbeidskraft og arbeidsinnvandring har utfordret grensene for vårt eget arbeidsliv og
opparbeidede rettigheter. Samt hvordan internasjonal handel utfordrer nasjonalstatenes
regulering av arbeidsmarkedet og fagforeningenes posisjon til å påvirke egne styringsmakter.
Les mer om tematikken her.
Globaliseringskonferansen samler rundt 2000 deltagere og er i norsk sammenheng en unik
møteplass og et bredt samarbeidsforum for alle krefter som vil skape alternativer til dagens
usosiale politikk. Globaliseringskonferansen 2016 vil by på debatter, foredrag og kurs. Vi vil
også følge opp kultursatsningen fra tidligere konferanser med film, konserter og verksteder
både i og utenfor konferansesalen. Vi ønsker å sette opp transport fra hele landet, og
organisere eget reise- og overnattingsopplegg for ungdom.
Konferansen arrangeres av nettverket Norges Sosiale Forum (NSF). Vi er en del av Verdens
Sosiale Forum - et globalt grasrotnettverk. Ved å arrangere møter og debatter kan
organisasjonenene tilknyttet vårt nettverk løfte opp egne saker innenfor konferansens
tematiske hovedspor.
Vi håper på positiv respons og blir glade for å få svar på søknaden innen 1.april, eventuelt
så fort dere får behandlet den. Pengene kan utbetales til kontonummer 9001.11.70853. Både
større og mindre beløp enn søknadssummen er veldig velkomne!

Takk for godt samarbeid og all tidligere støtte!
Med vennlig hilsen
Styret i Norges Sosiale Forum
globalisering@globalisering.no
www.norgessosialeforum.no
Facebook

Forslag 1 til bevilgning

Det bevilges et romslig beløp til Aksjonsgruppa «Rettferdig pensjon». Jeg overlater til styret å
innstille på beløp.
Forslagsstiller: Bjørn Tore Egeberg (Heismontørenes Fagforening)

Forslag 2 til bevilgning

Det bevilges til «Forsvar Offentlig pensjon». Her ser jeg for meg et mer symbolsk beløp for å vise at vi
står sammen, og ikke er motstandere. Også her overlater jeg til styret å innstille på beløp.
Forslagsstiller: Bjørn Tore Egeberg (Heismontørenes Fagforening)

