KrFs Landskonferanse 2019
(Med forbehold om endringer)

Tid og sted: 26. – 27. januar på Quality Airport Gardermoen

Lørdag 26. januar
Kl. 11:00: Velkommen
Kl. 11:10: Leders tale
Kl. 12:00: Lunsj
Kl. 13.00: Hverdagstestet politikk for familiene - Kjell Ingolf Ropstad, 2. nestleder
Kl. 13.45: Programpost ikke endelig avklart
Kl. 14:30 Pause
Kl. 15.00: En tryggere overgang til skolen for de minste
Panelsamtale med Harriet Bjerrum Nielsen, professor i kvinne- og kjønnsforskning og pedagogikk ved
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo; Karen Stenslund, rektor og styrer ved
Mosby oppvekstsenter i Kristiansand; og Hans Fredrik Grøvan, parlamentarisk nestleder og medlem
av utdanning- og forskningskomiteen. Samtalen ledes av Tove Welle Haugland, sentralstyremedlem
og rådgiver for KrFs stortingsgruppe.
Kl. 16.00: Kraften i et sterkt sivilsamfunn
Erik Lunde, forfatter av boka «Kristendemokrati», intervjuer Håkon Lorentzen, forsker og skribent.
Kl. 16:30 Kaffe, og noe å bite i
Kl. 17:00-18.30: Kurs/seminarer
Deltakerne skriver seg selv på deltakerliste til seminarene når de ankommer hotellet. Merk at noen
av seminarene gjentas to ganger for å gjøre det mulig for flere å få med seg de ulike temaene.
17.00-17.45

18.00-18.45

KrF Kvinners mentorprogram for tillitsvalgte åpent for alle (Oddbjørg Minos og Astri Wessel)

Samling for unge folkevalgte-nettverket
(Ida Lindtveit Røse og Jonas Sayed)

Hvordan utnytte Facebook – praktisk, enkelt
og effektivt (Mie Inchley)

Hvordan utnytte Facebook – praktisk, enkelt
og effektivt (Mie Inchley)

Ideologi 1.0 – Hva er annerledes med KrF?
(Alf Rose Sørgaarden)

Ideologi 2.0 – Verdiskaping og sosial
markedsøkonomi
(Tore Storehaug og Eilev Hegstad)

Den gode saken – KrF i media, lokalt og
regionalt (Dag Fedøy/Stig Øyvind Blystad)

Den gode saken – KrF i media, lokalt og
regionalt (Dag Fedøy/Stig Øyvind Blystad)

«Jeg er med, men …» Hvordan få med deg flere
frivillige i lokallaget (Jorunn Strand Askeland)

Unngå å tråkke feil i lokallaget; en workshop
om personvern! - (Ingebjørg Seim og Terje
Hofstad)

Helt ny i politikken – Hva må jeg vite?
(Cathrin Janøy, og andre som vil spør Torhild
Bransdal om tips)

Helt ny i politikken – Hva må jeg vite?
(Cathrin Janøy, og andre som vil spør Torhild
Bransdal om tips)

Hjelp, jeg skal i debatt! En workshop for deg som skal delta i debatter i valgkampen
(Kristine Banggren Gripsgård og Inge Takle Mæstad)

Kl. 19:30 Middag
Kl. 21.00: Mulighet for mingling med bl.a. stortingsfraksjoner, KrFU, KrF Kvinner

Søndag 27. januar
Kl. 08:30 Ord for dagen
Kl. 08:45 Pause
Frem mot valget 2019
Kl. 09.00: Innledninger og panelsamtale om KrFs valgstrategi
Kl. 10.30: Sosiale medier – din digitale valgbod. Mie Inchley, rådgiver politikk og kommunikasjon
Kl. 11.00: Integritet i politikken. Etiske retningslinjer i praksis. Hilde Frafjord Johnson,
generalsekretær
Kl. 11.30: Regionreformen – en demokratireform vi kan være stolte av. Torhild Brandsdal, medlem
av kommunalkomiteen
Kl. 12:00: Lunsj
Kl. 13.00: Åpen post – partiledelsen svarer på spørsmål
Kl. 13.40: De viktigste utfordringene i norsk eldreomsorg – og de gode løsningene
Ledes av Olaug Bollestad, nestleder og stortingsrepresentant.
• Eldre trenger mer enn riktige medisiner og god pleie - aktivitet og meningsfylt innhold
Rebekka Ljosland KrF-byråd i Bergen
• God helse, også for pårørende. Unn Birkeland, daglig leder på Pårørendesenteret i Stavanger
• Kulturendring for tryggere og bedre eldreomsorg. Martin Ytreland, Enhetsleder Sauherad
Bygdeheim og Furumoen Institusjon
• En hjemmetjeneste nærmere brukerne. Oddbjørg Minos, leder i KrF Kvinner og tidligere
byrådssekretær i Oslo
Kl. 14:45: Politikere som forandringsagenter i unge demokratier. Bjarte Tørå, seniorrådgiver ved
Oslosenteret og Trude Brosvik, fylkesordførerkandidat, Vestland KrF
Kl. 15:15: Et likestilt og likeverdig samfunn. Dokumentarfilmskaper Mari Storstein i samtale med
Sunniva Ørstavik, generalsekretær i Norges Handikapforbund.
Kl. 16:00: Avslutning ved partiledelsen
Kl. 16:15: Slutt

