TID:
22-23 mars
Lunch till lunch
PLATS

Coor konferens – TCOHuset
Linnegatan 14 Stockholm

ANMÄLAN:

Enligt respektive förbunds
regler

KURSLEDARE/
ANSVARIG:

Lena Lindqvist Albinsson
Lärarnas Riksförbund
Bittan Jansson
Lärarförbundet

Utbildningstillfälle för Mintrygghetsinformatörer

VID FRÅGOR
KONTAKTA:
Agneta Mårtenson,
Agneta.martenson@lr.se

Mål och Syfte

Information om lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar med målet att inga medlemmar
ska missa ersättning. Få kunskap om hur och vad som är viktigt att informera medlemmar om för
att nå det målet.

Målgrupp

Nya resurspersoner för Mintrygghet- Mintrygghetsinformatörer som sedan ska föra kunskapen
vidare i respektive organisation. Personer utsedda som ffm i respektive organisation kan tilldelas
uppdraget.

Ledighet/Tjänstledighet

Begär tjänstledighet med stöd av Lagen om facklig förtroendeman, senast 14 dagar före
utbildningstillfället.

Praktiskt

Du som anmäler dig förutsätts delta båda dagarna. Deltagande vid del av kurs är ej möjligt.
Hotellrum är förbokade på Mornington Hotell, Nybrogatan 53, Stockholm. Ange i anmälan om du
INTE behöver hotellrum. Ange även vid anmälan om du inte deltar vid båda luncherna och om du
inte deltar på den gemensamma middagen, samt om du har speciella kostönskemål.

Anmälan

Görs via denna länk: https://www.lr.se/5.3c3c6a65160fb9558e0129b0.html
Sista anmälningsdag är 15 februari.

Bokning av resor

Resor bokas genom FCM Travel, telefon 0770-456473, ange kostnadsställe 470-4702 vid
bokningen.
Alla resor ska ske på ett kostnadseffektivt sätt. Vid val av färdmedel ska hänsyn tas till tidsåtgången, miljöaspekterna och den totala kostnaden. Vid resor mellan orter som har snabba
tågförbindelser t.ex. Stockholm-Göteborg, Stockholm-Sundsvall bör tåg väljas av miljöskäl. För
tågresor gäller 2 klass, men om billigare biljettyp finns ska den väljas.

Program
22 mars (Dag 1)
11:30–12:30
12:45–13:15
13:15–14:30

Lunch på Mornington hotell

14:30–15:00
15:00–17:00

Inledning om uppdraget
Grundläggande kunskaper om kollektivavtalade försäkringar
AGS, TFA, TGL
Kaffe
Fortsättning kollektivavtalade försäkringar

19:00

Gemensam middag på Mornington Hotell

23 mars (dag 2)
08:30–12:30

Fortsättning på dag 1
Seniorprofessor Åke Nygren presenterar resultatet av sitt stressprojekt
Kaffe
Så når du som Mintrygghetsinformatör ut med information
Gruppdiskussion och praktisk övning
Förbundsvis planering

13:00–14:00 Gemensam lunch på Mornington hotell

Välkommen!

