
LEVEs LANDSMØTE OG DAGSKONFERANSE

1  -  3.  JUNI  2019

RADISSON BLU ATLANTIC HOTEL,  STAVANGER

www.leve.no |   post@leve.no  |   22 36 17 00  |  St. Olavsplass 2, 0165 Oslo

LEVE inviterer til landsmøte søndag 2. juni og til dagskonferanse mandag 3. juni 2019 på Radisson Blu Atlantic Hotel i 
Stavanger. LEVE Rogaland er lokal arrangør av dagskonferansen og andre aktiviteter i løpet av helgen. Vi ønsker 
etterlatte, fagpersoner og andre interesserte hjertelig velkommen! Påmeldingsfrist er 20. februar.

LEVEs årlige landsmøte- og dagskonferansehelg oppleves ofte som et godt og givende fellesskap med andre som har erfart å 
miste en de er glad i ved selvmord - enten du har vært med i LEVE over lengre tid, eller om du nylig har mistet noen ved 
selvmord. Aksept, forståelse og gode samtaler står helt sentralt, i samspill med drøfting av saker vi bryr oss om og mener er 
viktige, både for organisasjonen, samfunn og enkeltmenneske. I LEVEs sosiale samvær får både sorg og tårer, og glede og 
latter plass under samme tak, med god tid til hverandre.
 
Fagpersoner inviteres spesielt til dagskonferansen mandag 3. juni. Gjennom dagskonferansens tema «Snakk om 
selvmord – det redder liv», vil LEVE løfte frem ny og viktig kunnskap om selvmord som vil være av stor verdi for 
fagpersoner på mange arenaer – om du jobber på skole, som helsefagarbeider, i kirken, som politi eller på andre 
steder der du møter mennesker som trenger å bli sett og hørt.

SENTRALSTYREMØTE fredag 31. mai kl. 16 - 19

LANDSMØTE søndag 2. juni kl. 09 – 16

TUR TIL FLOR & FJÆRE lørdag 1. juni kl. 13 - 18

Pris. 350,-

Pris dagpakke pr person: kr. 630,-

Klikk her for å lese mer om Flor & Fjæres fantastiske hager.

Les mer om delegater og delegatfordeling for fylkeslag og Unge LEVE.

Både faste sentralstyremedlemmer og varamedlemmer vil bli innkalt til dette styremøtet.

Den første formelle invitasjonen til landsmøtet 2019 ble sendt ut til medlemmer gjennom LEVEnytt 4. desember 2018. Senest 
4 uker før landsmøtet avholdes, vil sakspapirer sendes til fylkeslederne (fredag 3. mai 2019). Sakspapirer vil legges på LEVEs 
fellesområde Google Disk. Fylkeslederne vil få tilsendt epost med link til dokumentene. Fylkeslederne har ansvar for å 
distribuere tilgang til sakspapirer videre til de øvrige delegatene i fylkeslaget.

Forslag som ønskes behandles av landsmøtet, må sendes skriftlig til sentralstyret innen 15. mars.

LEVE Rogaland inviterer til det private familielandsstedet Flor & Fjære, cirka 20 minutters båttur fra Strandkaien i Stavanger 
med avgang kl. 13:00. Vi får omvisning i hagenes skjønnhet og innsikt i deres hemmeligheter og historier. Etter turen i hagen 
er det middag. En delikat, fersk buffet med inspirasjon fra hele verden, med fiskesuppe til forrett. Etter dessert og kaffe har 
man cirka en time til å utforske hagene på egenhånd før båtreturen kl. 17:30.

Om landsmøte- og dagskonferansehelgen:

Om enkeltarrangementene:
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https://florogfjare.no/
https://bit.ly/2RH5qCT
https://florogfjare.no/


LEVEs LANDSMØTE OG DAGSKONFERANSE
RADISSON BLU ATLANTIC HOTEL,  STAVANGER - 1  -  3.  JUNI  2019

LANDSMØTEMIDDAG søndag 2. juni kl. 19

DAGSKONFERANSE 3. juni kl. 09 - 16

BOOKING AV HOTELLROM, Radisson Blu Atlantic Hotell, Stavanger

Påmeldingsfrist for arrangementene: 20. februar 2019

Hotellrom må bestilles innen 20. april 2019.

Spørsmål?

Pris per. person: 595,-

> Klikk her for å melde deg inn.

> Gå til påmeldingskjema.

Bestillingsopplysninger ligger i påmeldingsskjemaet. Bestilling av hotellrom går direkte til hotellet.
 
Enkeltrom per natt: kr. 1145,-
Dobbeltrom per natt: kr. 1245,-
 
Romprisene inkluderer mva. og følgende: 
Super Breakfast Buffet, gratis trådløst internett og gratis tilgang til treningsrom. Oppgradering er tilgjengelig for et tillegg 
pr. rom pr. natt. Dette inkluderer ekstraservice som Nespresso kaffemaskin, daglig avis og badekåpe/tøfler.
 
                                                                                               Deretter frigjøres LEVEs reserverte rom. Siden bestilling av hotellrom gjøres 
individuelt direkte til hotellet, rettes også alle spørsmål om hotellrom til hotellet. LEVE har ingen ansvar for 
hotellrombestilling, kun for konferansepakker, middag og Flor&Fjære.

Antrekk: Pent
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Kjøkkensjefens anbefalte 3-retters serveres i Kiellandsalen på Radisson Blu Atlantic Hotel. Et storslått lokale med store vinduer 
mot Breiavannet. Du er hjertelig velkommen til middag, selv om du ikke har deltatt på landsmøtet.

Tema for årets dagskonferanse er «Snakk om selvmordstanker – det redder liv». Hovedforedragsholdere er Anita Tørmoen og 
Fredrik Walby fra NSSF (Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging). De skal bl.a. snakke om selvskading og psykiatri 
og selvmord. Endelig program og informasjon om de enkelte bidragsyterne, vil oppdateres når det er klart.

Pris dagpakke pr pers. - medlem:  630,-
Pris dagpakke pr pers. ikke medlem:  950,-

Ikke medlem?  Du kan melde deg som  som etterlatt, fagperson, støttemedlem m.m.

Vi oppfordrer alle til å lese nøye igjennom påmeldingsskjemaet, slik at man får krysset av på alt man ønsker å delta på og for alle 
nødvendige opplysninger.
 
Bestillinger av alle aktiviteter og konferansepakker går direkte til LEVE. Når dere melder dere på, betaler dere via en egen link i 
påmeldingsskjemaet.

For spørsmål om arrangementene 1. – 3. juni i Stavanger:
- kontakt fungerende generalsekretær Terese Grøm: terese@leve.no eller mobil 95128850.
 
For spørsmål om påmelding og påmeldingsskjema:
- kontakt kommunikasjonskonsulent Veronica Poer: veronica@leve.no.

https://leve.no/bli-medlem/
https://medlem.deltager.no/leve/leve_landstreff_stavanger_2019
https://medlem.deltager.no/leve/leve_landstreff_stavanger_2019
https://florogfjare.no/

