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En hilsen til medlemmene i FLT avdeling 22, og andre interesserte

Dette heftet er ment som en hilsen til medlemmene av FLT - avdeling 22,
Stavanger i forbindelse med at avdelingen fyller 50 år 27. april 2001.

Heftet gir et lite overblikk over foreningens fortid, og et lite innblikk i hva
som har vært gjennom årene.

Heftet er utarbeidet av Svein Tinnesand og Trygve Tvedt. Morten Tinnesand
har stått for den grafiske utformingen.

Styret ved inngangen til jubileumsåret 2001

Foran - fra venstre: Sekretær Owe Kvalvaag, nestleder Sven Arne Høyland, leder Svein
Tinnesand, kasserer Finn Andersen.
Bak - fra venstre: Bela Bekesi, Roger Nilsen, Sten Viktor Arstad, Hege Tobiassen, Petter
Gabrielsen, Kåre Høiland, Trygve Tvedt.
Ikke til stede da bildet ble tatt: Svem Inge Aadnøy og Reidulf Johansen
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Hvordan var organisasjonsforholdene før forbundet ble stiftet?

Både like før den siste verdenskrig og etter var LOs organer opptatt av tanken
med å stifte en organisasjon av arbeidsledere og tekniske funksjonærer innen
for den private industrien. Den teknologiske utvikling bar bud om nye og sto
re endringer, som ville bety at tilvante produksjonsprosesser ville kastes om
for å etterkomme tilbud og etterspørsel på nær sagt alle områder. M.a.o. sto
man overfor helt nye problemer - ikke minst når det gjaldt den tekniske og
maskinelle utviklingen. Dette ville bety at en rekke manuelle arbeidsoperas
joner ville endres eller opphøre, og at en mer avansert teknisk arbeidskraft
ville få sitt inntog i arbeidslivet, eller for å sitere organisasjonskomiteens for
mann, Elias Volan: «Arbeidslivets underoffiserer».

Når det gjelder organisasjonsforholdene innenfor kommunene var det NKF
som organiserte arbeidsledere og tekniske funksjonærer. Det samme gjelder i
dag. Disse forholdene gjelder også innenfor en del etatsforbund innenfor stat
ens virksomheter

Annerledes var det når det gjaldt den private industrien. Der var forholdene
slik at når det gjaldt arbeidsledere kunne disse ikke være medlemmer av LO
når de rykket opp i ledene stillinger. De respektive forbunds vedtekter hindret
dette, derfor foregikk det en overføring av arbeidsledere til NALF. De fleste
forbund hadde gjensidighetsavtaler med NALF slik at ved overgang til denne
organisasjon fikk man beholde sine opparbeidede rettigheter. Når det gjaldt
NITO hadde man ingen slik avtale.

Etter hvert viste det seg at mange arbeidsledere ville beholde sitt medlemskap
i LO, og det ønsket meldte seg mer og mer. Det var derfor LO tok skritt til å
danne en egen organisasjon for arbeidsledere og tekniske funksjonærer innen
for det private arbeidslivet. LO besluttet i møte den 31. januar 1950 å ned
sette en komité til å utrede dette spørsmålet.

Komiteen la i mai samme år frem forslaget for LOs representantskapsmøte,
forslaget ble vedtatt, og en tok sikte på dannelsen av det nye forbundet som
fikk organisasjonsområdet:
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«Forbundet skal omfatte de personer som har status som funksjonærer ved
private bedrifter, og ved kommunale og statsbedrifter som driver produksjon
i konkurranse på det åpne markedet og som ikke ved kongress- eller rep
resentanskapsbeslutninger skal organiseres i andre forbund

Direktører, disponenter, overingeniører eller andre i tilsvarende stillinger
kan ikke stå tilsluttetforbundet uten spesiell beslutning av Hovedorganisas
jonen»

Når det gjaldt arbeidsledernes stilling under konflikter vedtok representant
skapet følgende:

« Under eventuell arbeidsstans som skyldes en konflikt, skalformennene være
forpliktet til å utføre det arbeide som bedriften anser nødvendigfor å hindre
at verdier forspilles, så som vakthold, vedlikehold av anlegg, maskiner og
verktøy, bevaring av lagre og i det hele tatt det arbeide som det er alminnelig
at formann utfører i en slik situasjon.»

Komiteen tok straks opp arbeidet med a gjennomføre sekretariatets vedtak,
og i dagene 12.-14. mai 1951 ble det konstituerende landsmøtet holdt i
Oslo. Forut for dette var det rundt om i landet dannet avdelinger tilsluttet det
nye forbundet. På landsmøte ble det vedtatt at forbundets stiftelsesdag skulle
være 1 . mai.
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Stiftelsen av avdeling 22 av NFATF

Når avdelingens historie skal skrives er dette ikke mulig uten å ta med noe av
forbundets historie. Siden avdelingen faktisk er eldre enn forbundet må en vel
gjerne komme med en liten forklaring. Derfor den lille historiske innlednin
gen.

Den 27. april 1951 ble det konstituerende møtet for avd. 22 av NFATF. holdt
i Folkets Hus, Stavanger.
Møtet ble ledet av Gustav Hult fra Stavanger Handel og Kontor, funk
sjonærenes forening, Industrigruppen.

Stavanger N.H og K.F Industrigruppe var forløperen til NFATF i Stavanger.
Denne gruppen ble dannet for å organisere ledere og tekniske funksjonærer
innen for industrien. Det første møtereferatet som foreligger fra industri
gruppen er fra 2.januar 1947

Avdelingens første formann

Som avdelingens første formann ble Bertinius Svendsen valgt.
Han var formann frem til årsmøtet 1954 da han ble avløst av

Konrad Johannessen. Avdelingen hadde fra starten av 102 med
lemmer.

Hvordan var forholdene?

Hvordan var så forholdene for dette forbundet som avdelingen vår var blitt
medlem av? Det er vel riktig å nevne at det var konkurrerende organisasjoner
innenfor samme område, nemlig NITO og Norges Arbeidslederforbund som
begge står utenfor LO. Uventet var det ikke at NAF var meget uvillig til å
inngå noen avtale med et nytt forbund innen denne organisasjonssektoren, og
ikke nok med det; NAF nektet til og med at arbeidsledere skulle kunne være
organisert i LO.
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Her er referatetfra stiftelsesmøtetfor Norsk Forbundfor Arbeidsledere og
Tekniske Funksjonærer, avd. 22 Stavanger

Konstituerende møte for dannelse av ny avdeling i
tilslutning til Norsk Forbund for Arbeidsledere og
Tekniske Funksjonærer ble holdt i Folkets Hus
fredag 27/4-1951.

Møtet ble ledet av Gustav Hult fra N.H. og K.F

Dagsorden :

Beretning fra det konstituerende landsmøtet.
Valg av styre og revisorer.

Landsmøterepresentant Bertinius Svendsen ga en
beretning fra det nylig avholdte landsmøte.

Som styre for den nye avdelingen ble valgt:

Formann: Bertinius Svendsen
Varaformann: Konrad Johannesen
Kasserer: Sigurd Paulsen
Sekretær: Johan Jacobsen
Styremedlem: Peder Pedersen

Haldis Karlsen
Sture Karlson

Bjarne Kvanvik
Otto Engelsgjerd

Revisor: Tore Pedersen
Martha Dueland

Varamann: Jenny Monsen

Den nye formannen takket for tilliten som var vist
ham ved valget, og rettet en inntrengende henstil
ling til medlemmene om å gå aktivt inn for den nye
avdelingen .

Møtet sluttet k1.21.30. 21. 30

Ref.: Peder Pedersen

Varamann: Tyra Rygh
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En slik holdning fra NAFs side måtte føre til konflikt. Våre medlemmer ved
Askim la ned arbeidet sitt for å få gjennom retten til å være organisert i LO.
Vårt forbund ble født i kamp. En ny lov måtte til før arbeidslederne fikk god
kjent sin soleklare rett til å stå organisert i den organisasjonen de selv måtte
ønske.

Det var ikke bare fra vår motpart i organisasjonslivet vi møtte vanskeligheter.
Forholdet mellom arbeiderne og de som leder arbeidet har ikke alltid vært det
beste, og dette har ført til en del merkelige utslag organisasjonene imellom.
Mange forbund hadde vedtekter om at en som fikk stilling som arbeidsleder,
enten måtte melde seg ut av sin forening eller måtte stå som passivt medlem
uten fulle rettigheter.

Da vi så begynte å organisere disse i vårt forbund, viste det seg at flere for
bund likevel gjerne ville beholde dem som medlemmer. I mai 1951 nektet
Møllearbeiderforeningen å overføre fire arbeidsledere til avd. 22, så kampen
om medlemmene innenfor LO er ikke av ny dato. Selv etter 50 år slåss vi
med det samme problemet.

Etter protokollene ser vi at de hadde problemer med det helt fra starten.

Det tok avdelingen 5 måneder å få disse overført og først etter en hel del kor
respondanse og endelig et fellesmøte med NNNs styre og
Møllearbeiderforeningens stedlige styre ble denne saken løst i oktober 1951.

Saker som denne kunne lett få negative følger, som at arbeidsleder forlot LO
og meldte seg inn i Norsk Arbeidslederforbund.

Tross vansker som dette økte avdelingen langsomt men sikkert sitt medlems-
tall.
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et referat fra styremøte en snau mnd etter stiftelsen.

Styremøte 24/5-51

Formannen refererte skriv fra Rogaland Faglige Sam
organisasjon ad. dannelsen av arbeidslederforenin
gen.

Likeledes referertes skriv av 8. mai hvor forbunds
styret ønsket vår avdeling velkommen i det nye for
bundet .

Skriv av 15. mai om forbundets virkemåte.

Skriv av 17. mai ad. de forskjellige landsmøtebe-
slutningene .

Skriv av 19. mai ad. medlemskap og kontingent-
spørsmålet .

Første fredag i måneden ble satt til
innbetalingsdag for kontingent.

4 formenn på Nordkronen ble av Møllearbeider-
foreningen nektet å skifte til det nye forbundet.

Vedtatt å sende bøkene for disse til forbundet
gjennom NNNs stedsstyre.

Det ble vedtatt å rykke inn avertissement i dags-
pressen om innlevering av ordnede medlemsbøker og
kontingent innbetal ing.

Johan Jacobsen
Sekretær
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Feiret seg selv

Når den nye avdelingen hadde bestått ett år synes man at en hadde grunn
feire seg. Da ble det invitert til fest hvor en feiret seg selv. Se bare på den
fine festsangen som ble laget til festen:

Norsk Forbundfor Arbeidsledere & Tekniske Funksjonærer.
Avd. 22

1 årsfest 26.-4.-1952
Tone: Musevisa

I dag har vi gebursdag
Og vi vilfeire den,

For det er ett års dagen
For foreningen.

Og alle er vi gjester,
Og velkommen vær

Og godt humør,
Det har vi med oss - alle hver i sær.

Refr: Heisan, hoppsan, fallerallera
A ja, i kveld da vil vi alle

Sammen være gla.
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Vår allerførsteformann
Johs. Johannessen
som kom med ideen

tilforeningen.
I dag vi vil ham takke,

Ideen den var stor,
Nå skal vi kjempe sammen
for vår sak som er så god.

Refr

Nummer to som formann
Jul. Johannesen,

En ildsjel av de sjeldne,
han klarte businessen.

Vi vil ham også takke,
For hjelpen den var god,
Nå har hanfått sitt eget

Og kan ta det mer med ro.

Refr

Og så har vi herr Sæbø
i «Handel og Kontor»,

han har en slemme vane,
men somfor oss er god.

Han er så snill og koselig,
Ja han er riktig grei,

Men han har det så vanskelig
Han kan ei svare nei.

Refr:
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Kassereren er Paulsen,
kassens beste venn,
det er ikke tale om

å tåge litt av den.
Han teller merker, penger,

og er riktig gla
når han kan si om kassen sin:

«Den står seg riktig bra»

Refr:

Vår nåværende formann,
Svendsen er hans navn.

han er vårt fremste medlem
og vi skal takke ham

for hans store innsats
og vi er ganske stolt.

for uten ham hadde foreningen
ei stått så godt.

Refr

Ogfestkomiteen
vi også nevne vil,

det er jo de som strever
for åfåfesten til

Haldis, Tyra, Mary,
Trygve og Gustav Hulst.

Nå ønsker de hjerte,
godt humør tilfestens slutt.

Refr
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Opprettelse av overenskomster

Arbeidet med å få opprettet overenskomster for våre medlemmer ble inten
sivert og allerede i årsberetningen av 18. april 1953 går det frem at
avdelingen hadde oppnådd overenskomster for følgende medlemsgrupper:

I. Formenn, teknikere og laboranter ved Nordkronen Mølle og Såpe
fabrikk.

11. Formenn og bestyrerinner ved hermetikkfabrikker tilsluttet Norsk Ar
beidsgiverforening.

111. Formenn og bestyrerinner ved:
Johs. Mæland A/S
A/S Vestlandske Hermetikkfabrikker,
Vidar Sardine Co., Kopervik,
Ølen Sardine Co., Ølen,
Egeland Sardine Co., Kopervik.

IV Formenn ved C. Middelthons D/S Ekspedisjon.

Som man ser, var avdelingen nå kommet godt i gang, men dette var likevel
bare innenfor visse deler av arbeidslivet. Mange og store grener av industrien
hadde vist liten, for å si ingen, tilslutning.



13FLT avd. 22 gjennom 50 år

Stiftelse av en ny avdeling

Den 26. mars 1954 ble avd. 86, Jernindustriens arbeidsleder
og Teknikerforening, stiftet. Denne avdelingen skulle, som
sitt spesielle arbeidsområde ta seg av organiseringen av ar
beidsledere og, tekniske funksjonærer innen jernindustrien.

Ved starten hadde avdelingen 6 medlemmer, og dens første
formann var Thor Thorstensen. Selv om denne avdelingen fortsatt var bes
kjeden i størrelse, ble det den 1. oktober 1954 inngått en toårig avtale for ar
beidsledere ved Stavanger Skipsopphugning.

Det er derfor naturlig, i denne beretningen, å omtale begge disse avdelingene
parallelt.

I 1958 ble Fritjof Schreuder formann i avd. 86. Han satt som formann frem til
årsmøtet 1962, da Hans Samuelsen overtok.

Høsten 1958 tok arbeidet til med å få i stand en tariffavtale for våre med

lemmer ved Rosenberg Mekaniske Verksted, og i januar 1959 forelå avtalen
underskrevet av partene. Den gjaldt formenn ved RMV, men skulle også
praktiseres for tekniske funksjonærer tilsluttet vår avdeling.

Avtalen var en minstelønnsavtale og derfor egentlig ingen god avtale. Den
var likevel vår første avtale ved en av byens største bedrifter, en bedrift hvor
Norsk Arbeidslederforbund fra før sto meget sterkt. Det er vel derfor riktig å
betrakte denne avtalen som et gjennombrudd for avd. 86.

Den fikk også få stor betydning for det videre arbeidet med å organisere ar
beidsledere og tekniske funksjonærer innen jernindustrien.

I 1959 var det igjen formannsskifte i avd. 22. Bertinius Svendsen ble på ny
valgt til formann og satt fram til årsmøtet 1961 da Konrad Johannessen
overtok igjen.
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I mai 1960 var avd. 22 og avd. 86 vertskap for landsstyremøtet som ble holdt
i Stavanger. Arrangementet var vellykket og avdelingene fikk ros av for
bundsledelsen for tilretteleggelsen av møtet.

Lørdag den 29. april 1961 feiret avd. 22 sitt 10 års jubileum med middag i
festlokalet i Håndverkeren. Blant dem som var til stede, var forbundets for
mann Hannestad og Schreuder fra avd. 86.

På dette tidspunktet hadde avd. 22, 133 medlemmer. Som man ser av dette,
hadde medlemstilgangen siden starten for 10 år siden vært minimal; en øk
ning på 3 1 medlemmer. Man skal imidlertid være oppmerksom på at i denne
perioden var avd. 86 med sine vel 50 medlemmer kommet til.

Høsten 1962 ble det gitt plassoppsigelse for våre arbeidsledere i industrielle
bedrifter tilsluttet NAF, det brygget opp til konflikt.

Årsaken til dette var i korte trekk følgende: Inntil da hadde forbundet inngått
en mengde enkeltavtaler med bedrifter i og utenfor NAF. Til sammen var det
ca. 300 avtaler, hvorav ca. 102 avtaler for arbeidsledere i bedrifter tilsluttet
NAF. Forbundet fant det derfor rimelig å reise krav overfor NAF. om en
landsavtale for arbeidsledere.

Det ble ingen konflikt denne gangen. Gjennom mekling kom man fram til et
forslag som ble vedtatt, og vi fikk en landsomfattende rammeavtale for ar
beidsledere i bedrifter tilsluttet NAF. Etter hvert ble også arbeidsledere i bed
rifter utenfor NAF, gjennom avtaler, underlagt den samme rammeavtalen.

Det skulle vise seg at det ikke alltid var like enkelt å få bedrifter utenfor NAF
til å godta denne rammeavtalen. Således kunne formannen i avd. 86 i forbin
delse med årsberetningen 27/2-64 redegjøre for: «mekling ved Braathens
S.A.F.E. hvor stillingen er oppsagtfor 2 av våre medlemmer, og hvor kon
flikt ikke er til å unngå dersom ikke Braathen skulle komme tilfornuft ill.
time.»
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Det må her gjøres oppmerksom på at vi ikke hadde noen avtale med Braathen
fra før.

I denne saken kom man til fornuft i «1 1 . time.» På initiativ fra avd. 86 kom

det i stand et lokalt forhandlingsmøte med bedriften. Etter tre timer lange for
handlinger ble man enige om en avtale som begge parter kunne godta. Siden
forbundet ikke deltok i disse forhandlingene, måtte avtalen godkjennes av
forbundet før den kunne tre i kraft.

En konflikt som sannsynligvis kunne blitt vanskelig, var avverget. Vi hadde
fått en avtale som på enkelte punkter var bedre enn den rammeavtalen som
Braathen tidligere ikke ville godta. Som en kuriositet kan nevnes, at bare en
kort tid etter gikk denne bedriften inn i NAF Til sin store forbauselse ble be
driften da automatisk underlagt den rammeavtalen som den før var så uvillig
til å godta.



16 FLT avd 22 gjennom 50 år

Samarbeid mellom avd. 22 og avd. 86

I 1963 ble Johannes O. Johannessen formann i avd. 22. 1
tiden som nå fulgte, ble det holdt flere fellesarrangementer
for avd. 22 og avd. 86.

Det ble holdt bl.a. bingoaftener, julemøter og bedriftsbe
søk for medlemmer og ektefeller. Disse tilstelningene
hadde stort sett bra tilslutning.

I 1967 overtok Magne Skår som formann i avd. 22, og i 1968 Arnold Moen
som formann i avd. 86.

Fra 1954 frem til 1969 var det to avdelinger i Stavanger tilsluttet NFATF:
avd. 22 og avd. 86.

Arbeid med å slå sammen avdelingene

Fra 1967, etter henstilling fra forbundet, og med tilslutning fra begge avdelin
genes styrer, tok man fatt på arbeidet med å få slått sammen avdelingene 22
og 86. Det var en del uenighet om dette blant medlemmene, så det tok noe tid
før man endelig kunne kalle inn til felles årsmøte den 13/3-69. På dette års
møtet ble det vedtatt å holde på nr. 22 som avdelingens nummer. Som for
mann ble valgt Arnold Moen. Ved sammenslutningen hadde den nye avdelin
gen 220 medlemmer.

I 1969 ble disse slått sammen til en avdeling, Arnold Moen
satt som formann frem til 1975 hvor det så ble skifte. Da
overtok Harald Osberg.

I 1976 var avdelingen 25 år, da ble det utarbeidet et hefte
som fortalte om avdelingen sin historie. Det ble en stor
jubileumsfest lørdag 24.april i Folkets Hus, hvor en feiret
seg selv med pomp og prakt.
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Referat frafelles årsmøte:

Årsmøte 13.mars 1969 k1.20.30

Årsmøtet var lagt opp som fellesmøte mellom avd.22 og avd. 86, og var samtidig et
konstituerende møte i den nye avd.

Formann i avd. 22 Magne Skår, ønsket velkommen. Aksel Nilsen ble enstemmig
valg til møtedirigent, og på dagsorden stod: Valg styre i den nye avdelingen.

Innstillingskomiteens forslag til nytt styre ble av årsmøte i det store og hele fulgt,
og etter at valgene var unnagjort forelå følgende resultat:

Sekretær: Harald Oseberg
Kasserer: Wilmar Landeen
Styremedlem: Bergot Johnsen

Osvald Olsen
Paul Lunde
Hans Samuelsen
Dagfinn Langeland
Konrad Johannessen

Sverre Kristensen.

Repr. Samvirkende :Bergot Johnsen, Johs. Johannessen, Harald Oseberg, Arnold
Moen, Magne Skår.

Repr. Samorg: Harald Samuelsen, W. Landeen, Torleif Hovland.
Repr: Arnold Moen, Magne Skår.Arnold Moen, Magne Skår.
Uten stemmerett: Bergot Johnsen, Harald Oseberg, Leif Ween.
Rog. Avis: Paul Lunde, Konrad Johannessen, Hans SanPaul Lunde, Konrad Johannessen, Hans Samuelsen.
Revisorer: Sverre Pedersen, Bertinius Svendsen.
Studieledere: Per Torkilsen, Jacob Voll.
Festkomite: Aksel Nilsen, W.Landen, Johs. Johannessen.

Foreningskontingenten ble enstemmig satt til kr. 24,00 pr. mnd.

Årsmøtet ble enige om å beholde 22 som avdelingsnummer på den fremtidige
avdelingen.

Etter at årsmøtet var avsluttet ble det servert kaffe og smørbrød, deltakerne fikk en
hyggelig prat sammen.

Den nyvalgte formannen, Arnold Moen, avsluttet med å takke for tilliten og
fremmøtet.

Jacob Voll
Sekretær i tidl. avd. 86.

Formann: Arnold Moen
Varaformann: Magne Skår

Varamenn: Arne Lillegraven



I jubileumsåret var tallet på medlemmer kommet opp i 340. Det var 32 bed
rifter i Stavanger og omegn med tariffavtaler med forbundet.

I 1979 var det igjen formannsskifte, da ble Trygve Tvedt valgt. Nå var ar-
beidet i foreningen kommet godt i gang, avdelingen hadde fått seg kontor i
Folkets Hus og samarbeidet med andre forbund ble p
Trygve Tvedt satt frem til 1985, da ove
ben.

Trygve Tvedt får overakt blomster og gave
etter 35 år i styret (1998)

åten lettere.dei
ok Arne Lillegraven formannsklub1_1--1

ek
XX
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Samarbeid med de andre avdelingene i Rogaland

Avdelingen har alltid vært veldig bevisst på at skulle forbundet øke medlems
tallet og vokse, så måtte en få til et godt samarbeid mellom avdelingene i fyl
ket. Dette ble tatt alvorlig i 1986 hvor det ble sendt ut en innbydelse til alle
avdelingene i Rogaland, slik at vi kunne diskutere et opplegg for samarbeid
oss i mellom.

Felleskurs på Viste Strand Hotell

Konferansen ble holdt på Viste Strand Hotell, og avd. 22 var vert. På den
konferansen la en grunnlaget for samarbeidet videre.

Dette førte til at avdelingene ble enige om å holde slike konferanser minst to
ganger årlig - vår og høst. Vertskapet for konferansene skulle gå på omgang.
Samarbeidet er nå videreført slik at arbeidsutvalgene i alle avdelingene møtes
fire ganger i året. I tillegg blir det avholdt fylkeskonferanser med represen-
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tanter fra alle avdelingene. Det blir avholdt felles vervekampanjer, felles utar
beidelse av materiell, annonsekampanjer i aviser osv.

I 1987 var det på nytt skifte av formann, på årsmøtet ble Reinert Kaspersen
valgt til nv formann.

Fra fylkeskonferansen i Haugesund 20. - 22. oktober 2000
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gang klarte vi a samle tolk fra alle avdelingene pa en fylkeskonferanse. De

n ort varmer

Forbundet opprett egen kontordag i Stavanger i 1987, her kunne medlemmer
og tillitsvalgte komme med små og store problemer. Den faste kontordagen
var første mandagen i måneden. Ordningen fungerte ikke som forventet, så i
1992 ble den lagt ned.

I tillegg til forbundets kontordag, så fikk avdelingen fast kontordag hver
mandag fra kl. 18.00 - 19.00 men etter en tid fant en ut at det var for lite, så
den ble utvidet fra kl. 16.00 til 19.00. Senere har vi også hatt fast hver onsdag
fra k1.08.00 til 10.00. Det har vist seg at behovet er til stede, og at det har blitt
mye bedre kontakt mellom medlemmene og styret.

r*

V*

1999 i Flek'kefjord. Her er avdelingslederne
Fra venstre'/ Geir Magne Selvik, avdeling 26 - Jørpeland, Oddva r Hansen, avd eling 52 - Eger
sund, Sveini Tinneand, avdeling 22 - Stavanger, Tor Ove Johanne sen, avdeling 106 - Sauda, Le
Arne Myhrre, avdeling 93 - Sandnes og Jæren, Willy Strømvoll, ciivdeling 99 - Haugesund
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Forlovelse med Handel og Kontor - HK

På sentralt hold i 1988 ble det vedtatt at en skulle arbeide for en sammen

slutning av Handel og Kontor og Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tek
niske Funksjonærer. Som vår forbundsleder Roar Helgesen sa: «nå er vi for
lovet med HK, så får vi se hva som kommer ut av det.» På det lokale planet
ble det avholdt en del felles styremøter, kurs og konferanser. Her fant en ut at
vi ikke hadde så mye felles som vi trodde da arbeidet ble startet opp. Med de
tilbakemeldingene som kom både fra HK og NFATF ble forlovelsen hevet.
Det ble ingen sammenslutning av de to forbundene, kanskje det var best det
gikk slik.

En annen stor sak i

1988 som engasjerte
avdelingen var ned-
leggelsen av Viking
Gummivarefabrikk i
Stavanger. Her ble
resultatet dessverre
negativt, bedriften ble
lagt ned og flvttet.

Gave til 1. sekretær Arne Asteviste og Forbundsleder Roe
Helgesen fra avdeling 22
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I 1991 var avdelingen 40 år, og dette ble feiret med en stor fest i Atlantic
Hall. Stort fremmøte og stor stemning var særpregende for feiringen. Det ble
en fin markering av 40 års jubileet.

ivdelingsstyret i jubileumsåret 1991
Foran fra venstre: sekretær Svein Tinnesand, nestleder Sven Arne Høyland,
leder Reinert Kaspersen, kasserer Finn Andersen
Bakre rekkefra venstre: Sigbjørn Bjørheim, Bela Bekesi, Trygve Tvedt,
Petter Gabrielsen, Owe Kvalvaag
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Kontakt med forbundet

Vår kontakt med forbundet sentralt har alltid vært god. I 1978 ble Arnold
Moen valgt inn i forbundsstyret, et verv han hadde i 12 år, helt frem til 1990
hvor Reinert Kaspersen overtok. Han satt frem til 1994. Svein Tinnesand ble
valgt til vararepresentant og satt frem til landsmøtet i 1998. På det landsmøtet
ble Jorunn Egeland valgt til 1 . vararepresentant og rykket opp som forbunds
styremedlem i 2000. Da var vi igjen inne på den sentrale plassen.

I 1995 overtok Svein Tinnesand som leder av avdelingen etter Reinert Kas
persen.

Skifting av navn og logo

På landsmøtet i 1994 ble det vedtatt og
skifte navn og logo på forbundet. Før
den tiden hadde det vært en god del dis
kusjon om navnet Norsk Forbund for
Arbeidsledere og Tekniske Funksjonær
er. Det var et tungt og vanskelig navn,

forkortelsen NFATF var heller ikke lett. På landsmøtet forelå det to forslag til
nytt navn, det vav Ledelse og Teknikk forkortelsen LTog Forbundetfor
Ledelse og Teknikk forkortelsen FLT. Grunnen til at FLT ble valgt var at det
fortalte at vi var et forbund som organiserte mange typer ledere og teknisk
personell, slik at det ble lettere for folk å forstå hvem vi er.

Forbundet for

Ledelse og Teknikk
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Nittiårene

FLT-ere hadde tatt seg til Oslo fra avd. 22 Stavanger for å vise at de ansatte i Kværner
konsernet står samlet. Fra venstre: Brigt-Terje Skipanes, Kværner Rosenberg, Hege Tobiassen
Kværner Intallasjon og Petter Gabrie lsen fra Kværner Rosenberg

Nittiårene har vært preget av permitteringer og oppsigelser, i 1995 ble Nor
wegian Contrators i Jåttåvågen lagt ned, og det gav avdelingsstyret meget
vanskelig arbeid med å prøve å få kontroll over hvor medlemmene hadde tatt
veien. Etter meget arbeid greide vi å få kontakt med de fleste. Omorgani
seringen spesielt innenfor alle offshore verkstedene, samt oljeselskapene
gjorde at det ble sagt opp folk i tusentall. Bare i Kværner Oil & Gas (Rosen
berg - Kværner Installasjon) ble det sagt opp 1000 personer, alt dette berørte
jo avdelingen. Tillitsvalgte på de berørte bedriftene gjorde har en kjempe
jobb.

Dataalderen trådde for fult inn i begynnelsen av nittiårene, og avdelingen la
om sitt medlemskartotek på data så tidlig som i 1992. Regnskapet var lagt inn
tidligere. Siden kom E-posten og hjemmesiden.



KOGAS ansatte slåss for arbeidsplassene sine. Demonstrasjon utenbfor oljemuseet i Stavanger

I denne perioden er det lagt ned mye arbeide på å profilere FLT, ikke bare for
å få nye medlemmer men også for å oppnå en bedre forståelse blant de andre
LO-forbundene. Ett av tiltakene var et informasjonsmøte om FLT for de
andre forbundene i Folkets Hus

Dette møtet kom i stand ved god hjelp fra distriktssekretæren i LO. Vi har
også fått presentert oss på oljekartellet sin konferanse.

Vi har også fått til en infoavis som vi sender ut til
medlemmene 4 ganger i året. Den første kom ut i 1996
som en to siders A4seddel laget av Svein Tinnesand.
Etter det, ble det nedsatt en redaksjonskomité, og valgt
en redaktør - som for tiden er Svein Inge Aadnøy. Re
daksjonskomiteen har utviklet avisen til å bli en fire
siders avis som vi er stolte av.

Svein Inge Aadnøy

Etter hvert har avdelingen fått bra tilslutning fra såvel arbeidsledere som tek
niske funksjonærer, og så godt som alle våre medlemmer er underlagt avtaler
i en eller annen form. Vi har landsomfattende rammeavtaler for arbeidsledere

ar
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og for teknikere/tekniske funksjonær
er som også omfatter laboranter og
tekniske tegnere.

Vi er i dag godtatt og respektert på
arbeidsgiversiden. I stor utstrekning
får vi i dag også støtte og hjelp fra en
rekke andre fagforbund, særlig da
gjennom bedriftsklubbene, i vårt
arbeid med å verve nye medlemmer.

Når avdelingen i år, under sin leder
Svein Tinnesand, feirer sitt 50-års
jubileum, teller den 1032 medlem
mer.

(Li i.

Ledelse og Teknikk

c^
STREIKEN ER I GANG .

Vi er i streik derfor innkaller vi til et informasjonsmøte

I FESTSALEN FOLKETS HUS I

TORSDAG 4.. MAI 2000 KL 1100 TIL CA 1300

84 600 LO-MEDLEMMER STREIKER FORDI :

VI KREVER ET NYTT OG BEDRE TILBUD
FRA NHO .

Vi har stilt opp for arbeidsplassene og en trygg
Økonomi.

Vi sier nei til ensidig moderasjon.

Vi har fatt nok av grådig ledcrkultur med feite
Opsjoner , fallskjermer og lederlønninger .

Lederenes ukultur undergraver fellesskapet og
Arbeidsplassene ,

Vi krever at ciercne og arbeidsgiverne rydder opp i egene
rekker . - NA !

/ mai 2000 var en del av avdelingsmedlem-
mene i streik

ra

I flirt

k \lt(Hem\bitrotntit'r

MetinynWrMlarlJMprUimi.

i

IV

Vpninitfklrr for MI I KnlkiH Hi»:

Det vil i denne beretningen føre for
langt å nevne alle de bedriftene som
er underlagt overenskomstene våre,
men det skal bare kort nevnes at pr. i
dag har vi avtaler for våre medlem
mer ved ca 100 bedrifter i Stavanger
og omegn.

Kan vi så, etter 50 år, si oss fornøyd
med de resultater vi har oppnådd?
Både ja og nei, men det er i Stavanger
området ennå flere hundre arbeids
ledere, ingeniører og tekniske
funksjonærer som er uorganisert.
Derfor er det viktig å forsette arbeidet
med å få disse organisert. Det må væ
re et fremtidig mål å få flertallet av
disse inn i avd. 22.
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Skal vi oppnå dette, må vi stadig forbedre avtalene våre. Det er kvaliteten på
produktet som teller når det skal selges. Også salgsapparatet må forbedres. Vi
må gjøre oss bedre kjent på de bedriftene hvor vi ennå ikke har fått innpass.

Medlemmene våre må aktiviseres og nye fremstøt må foretas.

Formennene i avd. 86
1954-1955 Thor Thorstensen

1958-1 962 Fritjof Schreuder
1 962- 1 968 Hans Samuelsen
1968-1969 Arnold Moen - siste leder i avd. 86.

Thor Fritjof Hans Arnold Moen
SchreuderThorstensen Samuelsen

Formennene hittil i avd. 22

1951-1954 Bertinius Svendsen
1954-1959 Konrad Johannessen
1959-1961 Bertinius Svendsen
1961-1 963 Konrad Johannessen,
1963-1967 Johannes O. Johannessen

1967-1969 Magne Skår
1969-1975 Arnold Moen - Første leder i den sammenslåtte avdelingen.
1 975- 1 979 Harald Oseberg
1979-1985 Trygve Tvedt
1985-1988 Arne Lillegraven
1 988- 1 995 Reinert Kaspersen
1995- Svein Tinnesand



Arnold Moen -
første leder i
den sammen
slåtte avdelin-

FLT avd 22 gjennom 50 år








