
Dagskurs
Til alle medlemsbedriftene i Omatt!

Omatt tilbyr dagskurs for frivillige i medlemsorganisasjonene våre.

Det er medlemsbedriftene som melder på deltakere til disse kursene. I første 
omgang kan alle medlemsorganisasjonene melde på inntil 5 deltakere hver fra 
egne butikker/administrasjon til hvert av kursene. Vi tar sikte på 50 deltakere på 
hvert kurs!

Når vi har fått påmeldinger innen fristen, vil ledige plasser bli lagt ut og da 
vil vi fylle opp etter prinsippet om «førstemann til mølla», til det er fullt! Det 
er ingen påmeldingsavgift, og medlemsorganisasjonene mottar kr. 500,- i 
reisestøtte for hver påmeldt. Vi har sikret oss dyktige forelesere. Vi håper at 
medlemsorganisasjonene benytter seg av dette tilbudet og at de vil overholde 
fristene for påmelding! Styret for Omatt vil være representert på begge kursene!

• Stavanger 23. september - Thon Hotel Maritim. 
• Bergen 7. oktober - Thon Hotel Bergen Airport. 
• Trondheim 22. oktober - Thon Hotel Prinsen. 
• Kristiansand 11. november - Thon Hotel Kristiansand. 

Påmeldingsfrist for kursene er en måned før kursdato. 
Påmelding gjøres via medlemsorganisasjonene

Vennlig hilsen for Omatt
Tommy Eriksen, Styreleder 
Magne Rydland, Daglig leder
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09.30-10.00 
Ankomst og registrering. Rundstykke kaffe/te

10.00 - 10.20 
Åpning av kurset. Kort informasjon fra Omatt.

10.20 – 11.15 
Brukthandel. Hvilke lovverk og reguleringer er vi omfattet av. Repa-
rasjoner. Dialogforum med spørsmål og problemstillinger fra salen. 
Ansvarlig: Advokat Hege Stensland Sveen / Virke

11.15-12.10 
Lunsj

12.10-12.55 
Utfordringer på en arbeidsplass for frivillige. Arbeidsgiverrolle, HMS 
og ansvarsforhold. Ansvarlig: Advokat Hege Stensland Sveen / Virke 

13.00-15.15 
Relasjonsledelse. Om mellommenneskelige relasjoner i et fellesskap 
av frivillige! Ansvarlig: Relasjonspedagog og gründer, Jan Spurkeland

15.15-15.35 
Kaffe og litt attåt

15.35– 16.00 
Oppsummering, spørsmål og svar

Dagskurs
Program for kursene

Påmelding sendes til din medlemsorganisasjon. 
Påmeldingsfristen er en måned før kursstart.


