
 

 

 

I 2019 har LO fokus på tillitsvalgte og tillitsvalgtes rolle. Vi vet det å være 

tillitsvalgt kan være en utakknemlig oppgave, men som betyr uendelig 

mye for hele det norske arbeidslivet og samfunnet generelt. Vi vil med 

dette arrangementet samle tillitsvalgte på tvers av forbund og 

fagforeninger for en kjekk sosial kveld.  

Det er også valgkamp. Som i enhver valgkamp er det viktig å peke 

retning for hvilke partier og deres løsninger som vil gi oss et 

arbeidervennlig samfunn. Derfor har vi invitert de rødgrønne partier til å 

stille med stands på grillfesten, men også invitert alle partier til en 

debatt under en kyndig debattleder fra Bergens Tidende, Jens Kihl.  

Til sist vil vi gi en minikonsert for å runde av en innholdsrik kveld.  

Alt dette skal vi gjennomføre ved hjelp av fagforeningenes bistand. Det er ikke gratis, men ved hjelp 

av bidrag fra mange fagforeninger så klarer vi i fellesskap å skape en flott kveld som hedrer våre 

tillitsvalgte. En flott fest med de riktige ingrediensene: kameratskap, grillmat, politikk og musikk. 

 

Vi håper dere kan være med å gi et bidrag til denne festen. Vi håper også dere vil invitere deres 

tillitsvalgte til å delta.  

Ta kontakt med undertegnede om dere vil være med å gjøre dette til en fantastisk kveld 

 

3. september kl. 18-22:00 

Snekkerbrakken, Bergenhus 

Grill på plenen, konsert og bar under tak. 

Valgdebatt og stands. 

 

LO i Bergen og Omland 

Arr.komite: Arne Jæger, Sara Bell, Solveig Irene Skjerve 

Ta kontakt ved spørsmål: Arne@lo-bergen.no 



 

 

 

 

Foreløpig Program 
18:00 Velkommen fra arr. Komiteen 

18:05 En hyllest til de tillitsvalgte fra LOs ledelse v/Roger Heimli 

18:20 Grillmat og mingling 

19:00 Valgdebatt i teltet med alle partier. Ordstyrer Jens Kihl fra BT 

20:30 Konsert med John Olav Nilsen og Nordsjøen 

22:00 avslutning ved arr.komiteen. 

22:05 nedrigging. 

 

 

Planlagt budsjett 

Band  50000 

Konsertsystemer  91215 

Mat 400 stk â kr 155,- inkl 4 kokker 73600 

Bergen live  191250 

Totalt  406065 

 

Vi er så heldige å allerede ha bidragsytere som så langt har gitt oss følgende tilsagn: 

Unionen Fagforening    kr. 25.000 

Fellesforbundet avd. 5   kr. 25.000 

LO i Bergen og Omland   kr. 20.000 

LO Hordaland    kr. 30.000 

El og it forbundet,  

distrikt Hordaland/Sogn og Fjordane kr. 20.000  

Fagforbundet Hordaland  kr. 50000 

Fagforbundet   Bergen   kr. 20.000 

Fagforbundet  Årstad 

Vi gleder oss til å motta deres bidrag . Dette blir bra. 


