
Välkommen till Ungforum 2016
Nu är det dags igen! Årets höjdpunkt för alla unga tvärfackliga – Ungforum.

Förra året var vi 244 unga fackliga 
som samlades på Runö under tre 
dagar för att diskutera, inspireras, 
debattera, umgås, skratta, gratta 
och mötas. Tre underbara dagar 
fyllda med kunskap och utbyte. Är 
du en av dem som vill åka detta år? 
Läs igenom detta först. Känner du att 
det verkar vara något för dig skickar 
du in din intresseanmälan till den 
adress som finns angiven för ditt 
förbund, sen är det bara att vänta på 
svar. Det är förbunden som utser sina 
deltagare.

Ungforum 2016
Varje Ungforum har ett tema. För 
2016 är temat organisering. Det 
innebär att vi söker oss tillbaka till de 
fackliga kärnfrågorna och försöker att 
tillsammans hitta vägar, metoder och 
argument för att öka medlemsantalen 
i förbunden. Tanken med Ungforum 
är att stärka det gemensamma tvär-
fackliga arbetet i distrikten, ge inputs 
och kontakter för att underlätta det 
fortsatta arbetet på hemmaplan efter 
avslutat forum. På plats kommer 
ansvariga från distrikten att finnas 
för att delta i diskussionerna och leda 
det kommande arbetet.

Ungforum görs i samverkan med 
Runöskolan och bygger på alla för-
bunds medverkan.

Vad behöver jag kunna för att 
åka på Ungforum?
För att ha möjlighet att få åka på 
Ungforum ska du vara aktiv medlem 
i något av LO-förbunden och vara 
under 30 år. Men det är även viktigt 
att veta att Ungforum inte är arrang-
emanget du åker till som helt ny. För 
att kunna tillgodogöra dig de olika 

seminarierna som genomförs behöver 
du ha lite koll på facket, på politiken 
och på samhället. Du behöver ha varit 
fackligt aktiv ett tag och gått minst 
en av de grundläggande tvärfackliga 
ungutbildningarna. Du ska ha en 
befintlig lokal eller regional egen 
plattform. Med det menas att vi vill 
att du vara förtroendevald antingen 
inom facket eller inom politiken på 
hemmaplan. Syftet med Ungforum är 
som sagt att stärka det tvärfackliga 
ungdomsarbetet i våra 11 LO-distrikt. 
Det är i distrikten som verksamheten 
finns och det är där inspirationen, 
idéerna och det gemensamma arbe-
tet efter avslutat Ungforum ska bli 
verklighet.

Det är viktigt att du medverkar alla 
tre dagarna.

Hur funkar det?
Känner du att beskrivningen ovan 
passar in på dig och att du vill åka 
skickar du in din intresseanmälan 
till ditt förbund på den adress som 
finns angiven längre ner. Det är sedan 
respektive LO-förbund som utser sina 
deltagare. Besked om du får åka ges 
i god tid så du hinner ta ledigt från 
ditt jobb.

De olika förbunden samordnar sina 
deltagares resor till Stockholm. Från 
Cityterminalen och från Arlanda går 
det gemensamma abonnerade bussar 

till Runö klockan 10.00. Från 
Runö går bussarna tillbaka till City-
terminalen och Arlanda på fredagen 
klockan 15.00.

Mer information om exakta tider, 
resor och annat kommer att skickas 
ut i det bekräftelsebrev som skickas 
direkt till deltagarna som ska åka.

Vad kostar det?
Att delta på Ungforum kostar 6 100 
och betalas av ditt förbund. I det 
priset ingår busstransfer ToR Stock-
holm–Runö, mat, logi, skratt, vänner, 
minnen, kunskap och inspiration.

Tänk på att du som deltagare 
representerar ditt förbund under hela 
forumet.

Var hittar jag mer information?
På lo.se/ung finns massor av roligt 
att läsa om tidigare Ungforum. Både 
bilder, filmer och reportage finns där. 
Gå gärna in och kika runt och upplev 
stämningen!

Har du övriga frågor är du välkom-
men att kontakta ditt förbunds ung-
ansvarige eller LOs ungsekreterare 
Josefin Johansson, via e-post 
josefin.johansson@lo.se eller  
på telefon 070-235 68 89.

23–25 NOVEMBER

TEMA  ORGANISERING

Senast den 14 oktober ska intresseanmälan vara inne hos ditt förbund.

Ungforum startar: Onsdagen den 23 november klockan 11.00
Ungforum slutar: Fredagen den 25 november klockan 15.00
Plats: Runö i Åkersberga utanför Stockholm

Varmt välkommen till Ungforum 2016!

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



Intresseanmälan till LOs Ungforum 23–25/11 2016
Skriv tydligt! Denna anmälan skickar du till ditt förbund. Det är sedan respektive 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 Ungforum
Namn

Gatuadress

Postnummer Postort

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) Kan dela rum med annan deltagare

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

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

–

Storlek T-shirt

 XS  S  M  L  XL  XXL
E-post

Telefonnummer Kön

 Kvinna  Man
Medlem i SSU

 Ja  Nej
Deltagit antal gånger på Ungforum innan detta Jag vill åka anslutningsbuss till/från Runö

 Cityterminalen  Arlanda
LO-distrikt

Förbund Avdelning

Mina främsta politiska/fackliga förtroendeuppdrag

Allergier och/eller alternativ kost

Övriga upplysningar Rangordna för dig de mest intressanta sakfrågorna

 1 2 3 4 5 6 1 = mest intressant, 6 = minst intressant

       Integration
       Arbetsmiljö
       Jämlikhet
       Skola
       Internationell solidaritet
       Avtalsrörelse

2. Intresseanmälan skickas till
Organisationens namn

Kontaktperson

Adress

Postnummer Postort

E-post

Intresseanmälan ska senast den 14 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 senaste den 21 oktober.



Förbundens mottagare av intresseanmälningar 
Nedan hittar du till vem du skickar din intresseanmälan, antingen blanketten via post eller  
så skannar   du den och skickar per e-post, ange då ”Intresseanmälan till LOs Ungforum 2016”  
i ämnesraden.

Byggnadsarbetareförbundet

Per Jansson

Hagagatan 2

106 32 Stockholm

per.jansson@byggnads.se

Elektrikerförbundet

Ann-Kristin Lindstedt

Ledningsadministrationen

Box 1123, 111 81 Stockholm

ann-kristin.lindstedt@sef.se

Fastighetsanställdas Förbund

Jarmo Kusmin

Box 70446

107 25 Stockholm

jarmo.kusmin@fastighets.se

GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch

Magnus Drougge

Box 1152

111 81 Stockholm

magnus.drougge@gsfacket.se

Handelsanställdas förbund

Daniel Söderberg Talebi

Box 1146

111 18 Stockholm

daniel.soderberg@handels.se

Hotell- och restaurangfacket

Moa Neuman

Box 1143

111 81 Stockholm

moa.neuman@hrf.net

IF Metall

Maria Gustafsson

Organisationsenheten

105 52 Stockholm

maria.gustafsson@ifmetall.se

Kommunalarbetareförbundet

Juan Chacon

Box 19039

104 32 Stockholm

juan.chacon@kommunal.se

Livsmedelsarbetareförbundet

Ylva Lundback

Box 1156

111 81 Stockholm

ylva.lundback@livs.se

Musikerförbundet

Isak Rudberg

Box 49144

100 29 Stockholm

isak.rudberg@musikerforbundet.se

Målareförbundet

Niklas Holmqvist

Box 1113

111 81 Stockholm

niklas.holmqvist@malareforbundet.se

Pappersindustriarbetareförbundet

Inger Akander, studieenheten

Box 1127

111 81 Stockholm

inger.akander@pappers.se

Seko, Service- och kommunikationsfacket

Vivan Engfeldt

Box 1105

111 81 Stockholm

vivan.engfeldt@seko.se

Transportarbetareförbundet

Ludwig Eriksson

Portalgatan 32

754 23 Uppsala

ludwig.eriksson@transport.se
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