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Vedr.: Tilmelding til OK-21 konference den 22. november 2019 – frist 1. november 2019 

 

Forhandlingsudvalget har truffet beslutning om afholdelse af en OK-21 konference for medlems-

organisationerne, jf. brev til medlemsorganisationerne af 21. maj 2019. Det er nu muligt at til-

melde deltagere til konferencen. Tilmeldingsfrist er den 1. november 2019. 

 

Konferencen afholdes fredag den 22. november 2019 kl. 13.30 til 17.00 i Tivoli Hotel og 

Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V. 

 

Det er den enkelte medlemsorganisation, der står for samlet at tilmelde sine deltagere til konfe-

rencen. Det betyder, at enkeltpersoner ikke skal tilmelde sig konferencen. Det er gratis at deltage 

i konferencen. 

 

Tilmelding af deltagere til konferencen foretages via link, som organisationerne har modtaget pr. 

mail. 

 

Hver organisation kan tilmelde et antal deltagere svarende til det dobbelte antal af delegerede i 

repræsentantskabet, jf. vedlagte oversigt. For en god ordens skyld gøres opmærksom på, at  

• medlemmer af bestyrelsen og forhandlingsudvalget også skal tilmeldes og indgår i det 

antal pladser, som organisationen råder over. 

• medlemmer af bestyrelsens sekretariatsudvalg (BS) er automatisk tilmeldt konferencen, 

og deltager udover det antal pladser, den enkelte organisation er tildelt. 

 

Såfremt en tilmeldt person bliver forhindret i at deltage, kan en anden person tilmeldes i stedet 

for. 

 

Konferencen skal ses som led i opfølgningen på de fremadrettede fokuspunkter i evalueringen af 

OK-18, hvoraf det blandt andet fremgår, at der er behov for at drøfte og fastlægge overordnede 

mål og retning for OK-21, herunder tidligere foretage en gensidig forventningsafstemning i For-

handlingsfællesskabet.  
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Til orientering skal det oplyses, at fagpressen/kommunikationsmedarbejdere fra organisationerne 

modtager særskilt information om mulighed for deltagelse i konferencen.   

 

Program samt evt. yderligere materiale til brug for konferencen vil blive fremsendt pr. mail til de 

tilmeldte deltagere ca. en uge før konferencen holdes. 

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende konferencen kan rettes til Helle Basse på tlf. 3347 0611, Tim 

Garder på tlf. 33 47 0625 eller Jette Balle 3347 0612 (praktiske spørgsmål). 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Helle Basse               Tim Garder 


