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 7. juni
Kvinner i fokus, motiva-
sjons- og inspirasjonskonfe-
ranse; Oslo.

The Fortune Global Forum 
samler sjefene for verdens 
500 største foretak; Cheng-
du, Kina.

11. juni
Stemmerettsuka starter med 
arrangement over hele lan-
det som markerer at det 11. 
juni er 100 år siden norske 
kvinner � kk stemmerett.

LO arrangerer seminar om sty-
rearbeid i enkeltselskap og kon-
sern; Oslo.

LO Kommune med todagers 
valgverksted; Oslo.

12. juni
Sikkerhetsforums årskonferan-
se med tema læring i kjølvannet 
av katastrofer; Stavanger.

NBBLs boligpolitiske konferan-
se ser på høye boligpriser og 
sterk befolkningsvekst; Oslo.

14. juni
Presidentvalg i Iran.

17. juni
Fagforbundet ble stiftet for 10 år si-
den.

18. juni
Nasjonal erfaringskonferanse hvor 
partene i kommunal sektor møtes 
for å diskutere utviklingen av kom-
munesektoren; Oslo.

Neste LO-Aktuelt kommer 21. juni.

Følg oss på Facebook og Twitter

En app om da’n

Framover

Kjekt å bruke

Følg oss på Facebook og Twitter

Det er kanskje ikke så mange som 
husker at når vi for fem år siden 
snakket om applikasjon, så snak-
ket vi om broderi. Store norske 
leksikons de� nisjon av gammel-
dags applikasjon er: «Broderi av 
lapper som er tilskåret etter møn-
ster og sydd eller limt på bunn-
sto� et.»

Applikasjon forkortes i dag 
gjerne med «app», og er egentlig 
det samme som et lite datapro-
gram. I dagligtale er apper små 
programmer en bruker på mo-
biltelefon eller nettbrett.

Brukere av Appel-produkter 
laster ned appene fra App Sto-
re. Brukere med Android-te-
lefoner og  brett � nner appe-
ne på Google Play. Både Win-
dows og Samsung har egne 
steder for nedlasting av ap-
per. 

Det � nnes millioner av Ap-
per. Avisa Computerworld 
melder at det siden starten i juli 
2008 er lastet ned over 50 milliar-
der apper bare fra Appels App Sto-
re.

Framover

Kjekt å bruke
Torgny
Hasås

torgny@
lom
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Også fagbevegelsen har 
egne «apper». Den nyeste 
er «Organisert ungdom». 
Den er utarbeidet av or-
ganisasjonsavdelingen i 
LO og er en slags håndbok 
for unge tillitsvalgte. I in-

troduksjonen står 
det: «Denne 

håndboka har 
som formål 
å gi deg svar 
på spørsmål 
som melder 
seg når du er 

nyvalgt repre-
sentant eller 
tillitsvalgt i din 
fagforening.» 
Appen er både 
et oppslagsverk 
og en kalender. 
Alt er integrert 
slik at det er mu-
lig å kommunise-

re med forbundet 
eller forening. 

For de som er med på 
LOs sommerpatrulje, 

inneholder appen et skje-
ma som er en nyttig hus-
keliste for de som er på 
bedriftsbesøk. I � or utar-
beidet LO en enklere app 
som heter «Jobb-håndbo-
ka». Her � nnes lover og 
regler. 

Både Fellesforbundet 
og Norsk Arbeidsmands-
forbund har egne apper. 
Fellesforbundets er ty-
deligvis laget til � orårets 
tari� oppgjør. Heller ikke 
Arbeidsmandsforbun-
dets app kommer rett fra 
ferskvaredisken.

En vennlig sjel har laget 
en egen app hvor en kan 
ha hele Arbeidsmiljølo-
ven på mobilen. 

Wikipedias app gjør at 
du kan få svar på all ver-
dens spørsmål. Kjedelige 
greier, for som kjent: Fak-
ta ødelegger enhver dis-
kusjon. a

troduksjonen står 
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