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Året 2012 har vært utfordrende arbeidsmessig, både for 
 avdelingen og ikke minst for meg personlig, som overtok 
ledervervet etter Bjørn Nedreaas som stødig hadde styrt 
skuta etter den store sammenslåingen av avdelinger i Roga-
land i år 2007 – nesten som å hoppe etter Wirkola.

Næringslivet her i distriktet har så langt vært forskånet for 
de største negative berøringer av krisen som herjer resten av 
Europa. Likevel har den satt sitt preg på avdelingens arbeid 
og tanker om framtiden. Selv om noen næringer sliter i mot-
vind nå og har lite å stille opp med når de må konkurrere 
mot utenlandske leverandører og deres prisnivå, er Norge et 
annerledesland. Landets befolkning blir bedre å lese, skrive 
og regne. Totalt sett går norsk økonomi, hvert fall i Roga-
land, så det suser. Medlems-veksten i avdelingen har også 
vært bra. 183 nye medlemmer som gav en nettoøkning på 
82 og totalt 1968 medlemmer per 31.12.12.

Tradisjonen tro, arrangerte FLT Superkurshelg i januar. Og 
som vanlig var deltakerne veldig fornøyde med dette opp-
legget. Vårt håp er at mange flere medlemmer fra vår av-
deling vil benytte seg av disse supre tilbudene i framtiden. 
Av andre arrangementer medlemmer i avdelingsstyret har 
deltatt på, kan konferansen for Vekst- og Attføringsbedrifter 
og konferanse om den norske modellen nevnes. Vi var også 
deltakende i Jonny Simmones sin 50-årsdag som ble feiret i 
Oslo.

FLT innså at de måtte omorganisere tariffrådene de etablerte 
i 2011. Derfor ble det valgt nye tariffråd i fjor og vår av-
deling har følgende deltakere med i rådene:
Harald Berge – Arbeidsleder
Jan Helge Havsø – Teknisk/attføring
Elisabeth Strøm – Teknisk
Marianne Hansen Hogneland - ASVL

Streikevilligheten hos mange av landets arbeidstaker- 
organisasjoner var høy i 2012. Tariffoppgjørene for alle 
FLTs overenskomster kom, om enn noe snublende, også i 
fjor i havn med gode resultater. Bruddet i forhandlingen i 
overenskomsten Tekniske Funksjonærer, som førte til ut-
sendelse av varselbrev om mulig streik til enkelte medlem-
mer, utløste en del forvirring. Det viser hvor viktig det er at 
alle medlemmer ligger riktig registrert i medlems-registeret, 
med riktig overenskomst, og ikke minst med riktig arbeids-
giver. Jeg henstiller alle bedriftstillitsvalgte om å sørge for å 
vedlikeholde slik informasjon. Hendelsen viser også at det 
er viktig at avdelingen får tilsendt lister fra FLT før varsel-
brev blir sendt ut til enkeltmedlemmer, nettopp for å sile 
uriktigheter. Nå endte denne historien heldigvis godt.

Norge hadde en historisk rettssak i forbindelse 
med katastrofen fra 22.7.11. Vi i FLT føler med 
alle berørte. Heldigvis ble dommen retts-
kraftig og gir dermed ro for mulig gjen-
opp  bygging for hver enkelt og også for 
det arbeidet som må gjøres etter avdek-
kingene i rapporten fra 22. juli.

Norge har innført en del EU-direktiver 
som vi nok vil merke virkningene av 
etter vert. Direktivet det har vært mest 
snakk om er vikarbyrådirektivet. Nye 
 regler som følge av dette ble innført ved 
årsskiftet 2013. Det blir spennende å følge 
utviklingen framover og konsekvensene dette vil 
få for arbeidstakerorganisasjonene og våre medlemmer.

Det var også mye snakk om grønne sertifikater, oppkjøp av 
klimakvoter og månelandingsprosjekt på Mongstad i 2012. 
Hvor mye disse og lignende prosjekter har for seg med hen-
syn til miljøet, er i det minste diskutabelt. Jeg håper at FLT 
kan bli flinkere å ta del i slike diskusjoner framover– dette 
berører oss alle på mange plan, også med hensyn til arbeids-
plasser.

En udiskutabel sak, er den harde konkurransen som finner 
sted om medlemmer i fagorganisasjoner, særlig overfor 
NITO og Lederne. Jeg har tro på at et godt engasjement på 
Landsmøtet 2013 vil medføre spenstige vedtak som vil 
 hjelpe avdelingene i arbeidet med rekruttering og ikke minst 
med medlemspleie. Ett vedtak som Forbundet allerede har 
gjort i riktig retning i så måte, er at avdelingene nå får 
 dekket 100 % av tapt arbeids-fortjeneste for tid brukt i pro-
filerings- og rekrutterings-øyemed.

Det ble dessverre ikke anledning å benytte avdelingens eta-
blerte frikjøpsordning i 2012. Men, likevel har Brikt-Terje 
Skipanes og også Bjørn Nedreaas i mange tilfeller heldigvis 
hatt anledning til aktivt å bistå medlemmer ute i felten når 
det har vært behov for det – med eller uten deltakelse fra 
sentralt hold. Det er mange FLT’ere som drar fordeler av 
deres og resten av styrets engasjement. Målet om en heltids 
tillitsvalgt i avdelingen er fortsatt noe vi jobber mot. Det at 
vi ikke har fått etablert en slik ordning ennå, skal ikke være 
til hinder for medlemmer å ta kontakt med oss, fortrinnsvis 
på avdelings e-postadresse, men også for telefonisk støtte. 
For mer kontaktinformasjon, se våre nettsider 
http://flt.no/www/Avdelinger/Rogaland/22_-_i_Rogaland/

Aud Sissel Birkeland
Leder avdeling 22 i Rogaland
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FLT Avdeling 22 i Rogaland drives videre i god stil, men 
fremgang kommer ikke av seg selv. Medlemsøkning fort-

setter noe oppover, dette skyldes nok det arbeidet 
avdelingens tillitsvalgte og bedriftstillitsvalgte 

ute i hele Rogaland utfører. Avdelingen har 
gjort en bra jobb gjennom vårt informa-

sjonsarbeid, annonsering og aktivitet, 
samt oppfølging av medlemmer og til-
litsvalgte over flere år som nok også gir 
langtidsresultater. Spesielt er kanskje 
vår annonsekampanje i lokalaviser før 
jul spennende, effekten av dette ser vi 

nok ikke før i 2013.

Det vi har lykkes minst med er å få organi-
sert flere studentmedlemmer, det kan være 

flere årsaker til dette. Først og fremst har vi ikke 
hatt nok frikjøp tid/resurs til å være ute der studente-

ne er. Vi klarte å mobilisere bra til fadderuken ved UiS, men 
kan ikke slå oss på brystet og være fornøyde etter denne ene 
uken i august. Vår studenttillitsvalgt ble dessverre head-
huntet til en jobb i det private som gjorde det umulig å drive 
studentverving kombinert med avgangstudier. Men det skal 
være sagt at vi virkelig har prøvd, inviterte studentene ut  
på pizza og drøs, samt arbeid med planlegging av en egen 
studentkonferanse som dessverre ikke kunne realiseres i 
denne perioden.

I 2012 har flere medlemmer tatt kontakt med avdelingen for 
støtte og hjelp enn tidligere år. Ukentlig og i perioder dag-
lig, henvender medlemmer seg til oss, noe som klart skyldes 
at flere vet om avdelingen og flere forstår at vi kan hjelpe 
eller gi råd til det aller meste. Mange av henvendelsene er 
via e-post, noe vi også foretrekker – svar og kontakt tilbake 
kan da gjøres ved anledning. I flere tilfeller har under-
tegnede tatt permisjon fra jobb og reist ut på arbeidsplassen 
for å treffe medlemmer og eller for å bistå medlem i møte.

Det er mange oppgaver som er utført gjennom året, nevner 
blant annet har vi klart å samle avdelingsstyret med flere til 
å gjøre 1. mai til et tydelig og viktig arrangement for FLT i 
Rogaland. Vi skulle gjerne sett at vi kunne klart å arrangere 
tilsvarende i alle Rogalands «hovedsteder», men vi har falt 
ned på Rogalands største by, Stavanger, hvor oppmerksom-
heten er stor rundt arrangementet. 

Vi arrangerte to gode konferanser i 2012; Lønnskonferanse 
og Avdelingskonferanse. Sistnevnte krever mye arbeid, men 
det er utfordrende og spennende og kjekt når medlemmer i 
avdeling 22 ser på dette som nyttige konferanser. Konfe-
ransene gir nye impulser og utveksling av erfaringer mel-
lom medlemmer og tillitsvalgte. Avdelingskonferansen er et 

viktig arrangement vi har sett i forhold til Nito og Lederne i 
distriktet. 

I 2012 opprettet avdelingen en egen facebookside. Vi arbei-
der kontinuerlig med denne, samt avdelingens hjemmeside. 
Her må jeg trekke frem det gode samarbeidet med Erik – 
takk til deg. Vi har et ønske om hele tiden å forbedre oss og 
å få god og nyttig informasjon ut til våre medlemmer. Alle 
er velkommen med innspill.

Muligheten for streik som oppsto denne våren krevde mye 
forarbeid og informasjon. Dette mener jeg vi klarte å løse på 
en god måte. Hendelsen gav også forbundet mulighet for 
oppdatering i sine medlemsregistre. Medlemmer som skif-
ter  arbeidsgiver eller går over i en ny stilling som hører inn 
 under et annet overenskomstområde, må huske å bli bli god-
kjent på ny overenskomst. Det er viktig at alle opplysninger 
i medlemsregisteret er riktig, for å unngå at våre medlem-
mer blir tatt ut i streik på feil overenskomst. Dette må det 
jobbes videre med, info, info... Forbundets fagblad burde 
kanskje også lage en reportasje om dette slik at alle blir 
 dette  bevisst.

Det er dessverre mange oppgaver som ikke er utført, det 
som føles tyngst er at vi ikke ha fått etablert flere bedrifts-
grupper (klubber) på steder hvor vi har flere medlemmer, 
men uten egen FLT bedriftsklubb/tillitsvalgt. Det å kunne 
være ute og hjelpe tillitsvalgte på bedriftene, for å lette på 
deres arbeid, en hjelp som ville gjøre det enklere og mere 
interessant å være tillitsvalgt, er også et savn. Og ikke minst 
det å bedre kunne legge til rette for medlemsverving på 
 bedriften. 

FLT bilen, som vi har hatt så god nytte av, har måttet gi tapt 
mot et EU direktiv etter flere gode år på Rogalandsveiene. 
Slik er det med det aller meste, alt vil måtte ta slutt en dag 
eller endres til det bedre. La oss holde fast på det siste.

Det jeg har sett er at FLT har mulighet for stor medlemsvekst 
i Rogaland. Sør-Vest regionen, der Rogaland har to betyde-
lige avdelinger, vil kanskje være den region med størst 
 potensiale for FLTs medlemsvekst om mulighetene for-
valtes riktig. Vi ønsker at FLT skal være den foretrukne fag-
foreningen av dem vi konkurrer mot. Det vil kreve at FLT 
tenker noe nytt, griper mulighetene, søker løsninger og ser 
på organiseringen av regionene. Avdelingene kan ikke stå 
alene med hele ansvaret for medlemsverving. Etter vår 
 mening bør mer tas over medlemskontingenten sentralt.

FLT er fremtiden, der skal også FLT være..!

Brikt – Terje

Brikt-Terje Skipanes, Inform
asj on- og O

rganisasjonsleder

inForMasJon-/organisasJonsleder 2012
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Følgende personer vil bli tildelt forbundets hederstegn
for oppnådd 25, 40, og 50 års medlemskap i 2012.

25-års nålen 40-års nålen 50-års gaven

Forbundets hederstegn i 2012

Arild Drange

Bjørn Haugeland

Arne S. Fenne

Tor E. Ege

Kåre Augestad

Inge Sivertsen

Geir Teimann

Arnstein Osaland

Edit Mydland

Arvid Pedersen

Bjørg Stenberg

Torstein Engevik

Hans Woldmo

Jone Aas

Harald Høydal

Asle Lorentsen

John Svein Jåthun

Morten Magnus Larsen

Inge Sigmund Nilsen

Ivar Moe

Margrete S. Pedersen

Tanja Kleppa

Eivind Fosså

Arne Stenland

Morten Ødegaard

Stein A. Endresen

Sverre Tysdal

Thor O. Brekke

Terje Haaland

Sigve Ask

Hans Hansen

Leif S. Lothe

Ivar Lindø

Egil Solbjørg

Anfinn Økland

Rolf G. Riska

Olaf Undal

Walter Svanes

Rune M. Monsen

Normann Svendsen

Helge Larsen

Tom Forland

Jostein Lyngaas

Asbjørn Lunde

Arnold Lindanger

Einar Ellingsen

Ivar Wietfeldt

Frank B. Joa

Jan A. Hauge

Lars E. Henriksen

Stein Henriksen

Ottar Hagen

Olaf Bergsjord

Terje Skjerahaug

Finn Andersen

Osvald Olsen

Jan Tjelta

Børge Larsen
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aVdeling 22 i rogaland

utdrag Fra MarKedsplan 2012

Markedsmål:
Langsiktig målsetting: Den langsiktige målsettingen er å øke engasjementet blant tillitsvalgte og medlemmer

Kortsiktige målsettinger: Resultat: 
- Rekruttere 200 nye medlemmer  - 183 nye medlemmer 
- Rekruttere 50 studentmedlemmer - 2 nye studentmedlemmer  
- Tydeligere profilering av forbundet - Se plan for profilering
- Synliggjøre avdelingens sentrale tillitsvalgte - Fagblad/media/hjemmeside
- Tettere kontakt med bedriftskontakter/-grupper - Se besøksplan og kurs/konferanser
- Bedrifts- og skolebesøk - Se besøksplan og kurs/konferanser
- Gjennomføre planlagte kurs og konferanser - Gjennomført alle seks planlagte konferanser
- Gjennomføre studentarrangementer - Ikke gjennomført

BesøKspLan – sKoLeR

Tiltak Hensikt når Forventet effekt status pr. 31.12.2012

skolebesøk:
Stavanger Offshore 
Tekniske Skole
Haugesund Maritime 
tekniske fagskole
Universitetet i Stavanger
Høyskolen Stord 
Haugesund
Handelshøyskolen BI

Verve nye student-
medlemmer-
Informasjon og rekrutter-
ing, synliggjøring av FLT.
Oppfølging av 
skolebesøk.
Pleie studentmedlemmer.

Vår/høst
Februar, 

mars, april, 
mai 

(kampanje)

Kunnskap om FLT .
Flere studentmedlemmer.

- Avholdt stand på UiS uke 33
- Vervemøte på SOTS ble ikke avholdt
- Vil satse på Hotellfagskolen – ny verve-
   brosjyre

BesøKspLan – BedRiFTeR 

Tiltak Hensikt når Forventet effekt status pr. 31.12.2012

Bedriftsbesøk i Ryfylke Kontakt med tillitsvalgte 
og medlemmer. Verving, 
opplysning og informa-
sjon. Oppfølging av 
bedriftsbesøk.

I løpet av 
året.

Flere fornøyde medlemmer, 
forbedret kontakt, nye 
medlemmer.
Hjelp for tillitsvalgte, større 
engasjement.

Utført bedriftsbesøk hos:
- 

Bedriftsbesøk 
Hauga landet (Karmøy, 
Haugesund, Utsira, 
Bokn, Tysvær, 
Vinda fjord)

Kontakt med tillitsvalgte 
og medlemmer. Verving, 
opplysning og informa-
sjon. Oppfølging av 
bedriftsbesøk.

I løpet av 
året.

Flere fornøyde medlemmer, 
forbedret kontakt, nye 
medlemmer.
Hjelp for tillitsvalgte, større 
engasjement.

- 23/8 Haugaland HMS sammen med SJ fra 
  forbundet, mulighet for 10 – 12 nye 
  medlemmer
- 4/9 Tollpost Globe, bedriftsbesøk

Bedriftsbesøk 
Stavangerregionen.

Kontakt med tillitsvalgte 
og medlemmer. Verving, 
opplysning og informa-
sjon. Oppfølging av 
bedriftsbesøk.

I løpet av 
året.

Flere fornøyde medlemmer, 
forbedret kontakt, nye 
medlemmer.
Hjelp for tillitsvalgte, større 
engasjement.

- 14/3 NorLines, bedriftsbesøk
- 28/3 Pratt & Whitney, bedriftsbesøk
- 28/3 Norisol, bedriftsbesøk
- 1/11 NorLines, bedriftsbesøk sammen 
  med SJ fra forbundet 
- 28/11 SIS Sportssenter (UiS), 
  forhandlingsmøte
- 13/12  Kaefer Energy, forhandlingsmøte

Bedriftsbesøk 
Dalaneregionen.

Kontakt med tillitsvalgte 
og medlemmer. Verving, 
opplysning og informa-
sjon. Oppfølging av 
bedriftsbesøk.

I løpet av 
året.

Flere fornøyde medlemmer, 
forbedret kontakt, nye 
medlemmer.
Hjelp for tillitsvalgte, større 
engasjement.

Bedriftsbesøk Sauda. Kontakt med tillitsvalgte 
og medlemmer. Verving, 
opplysning og informa-
sjon. Oppfølging av 
bedriftsbesøk.

I løpet av 
året.

Flere fornøyde medlemmer, 
forbedret kontakt, nye 
medlemmer.
Hjelp for tillitsvalgte, større 
engasjement.

IT – bedrifter. Verve nye medlemmer. I løpet av 
året.

Nye medlemmer. - Brosjyre ferdig desember 2012
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pLan FoR møTeR, KURs og KonFeRanseR

Tiltak Hensikt når Forventet effekt status pr. 31.12.2012

Konsernkonferanse 
Hydro

- Informere om LOFavør 
  og medlemsfordeler slik 
  at deltakerne kan 
  informere videre i sine 
  grupper
- Gi deltekerne innsikt i 
  lovverk samt ulike
  former former for 
  endrings- og 
  omstillingsprosesser

27. – 28. 
januar

Engasjere medlemmene, 
fornøyde medlemmer, økt 
medlemsvekst

- 11 deltakere 

Konsernkonferanse 
Nortura

- Konserninformasjon
- Kunnskap om 
  forhandlinger

10. – 11. 
februar

Engasjere medlemmene, 
fornøyde medlemmer, økt 
medlemsvekst.

- 33 deltakere

Avdelingskonferanse/
årsmøte

- Profilere avdelingen 16. – 18. 
mars

Engasjere medlemmene, 
fornøyde medlemmer, økt 
medlemsvekst.

- 43 deltakere

Konsernkonferanse Aker 
Solutions MMO 

Mars - Utgår 1. halvår
- Flyttes til 2013

Regionkonferanse - Videreutvikle 
  regionssamarbeidet
- Samarbeid om kurs 
  og konferanser
- Organisasjonsutvikling 

13. – 14. april
(avdeling 22)

Økt engasjement og bedre 
samarbeid i regionen blant 
medlemmer og tillitsvalgte.

- 13 deltakere

Lønnskonferanse - Opplæring i bruk av 
  overenskomster i 
  lønnsforhandlinger, 
  protokoll, forhandlings-
  teknikk, lønnskrav

13. – 14. april Økt kunnskap om lønns-
forhandlinger i henhold til 
forbundets overenskomster.

- 17 deltakere

Styrekonferanse - Utvikling av avdelingen
- Utarbeide markedsplan 
  2013

12. – 15. 
oktober

- Bli bedre på å beholde 
  eksisterende medlemmer, 
  samt rekruttere nye
  (markedsplan)
- Styrke samarbeidet i styret

- 14 deltakere

Videreføre 
regionsamarbeid

- Samarbeid om kurs 
  og ressurser
- Rekruttering
- Organisasjonsutvikling

09. – 11. 
november

(avdeling 14)

- Godt skolerte medlemmer
- Verve studentmedlemmer

-  26 deltakere 

Studentkonferanse - Markedsføre 
  FLT-student

14. – 15. 
september

- Øke kunnskap
- Skolere studentmedlem-
  mer til studentverving

- Utgikk

Tillitsvalgtsamling - Utvikle tillitsvalgte i 
  bedriftsgruppene

13. november - Utveksle erfaringer
- Knytte kontakter med 
  andre b.grupper

- 9 deltakere

BRUK av sosiaLe medieR

Tiltak Hensikt når Forventet effekt status pr. 31.12.2012

1. Etablere strategi for 
    sosiale medier
2. Etablere plan for 
    publisering
3. Markedsføre 
    studentmedlemsskap 
    blant egne medlemmer

Hvem vil vi nå? 
Hva skal vi 
informere om? 
Hvor ofte?
Hva vil vi oppnå?
Ansvar?

I løpet av 
februar.

Mer informasjon til 
allmenheten.
Skape oppmerksomhet.

- Etablert strategi for sosiale medier 
- Etablert publiseringskalender for 
   juni – desember 2012 

Visjon: For en Lettere og Tryggere hverdag!

Målsettinger: FLT skal være et naturlig førstevalg for våre målgrupper.
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sTyRe- og aRBeidsUTvaLgsmøTeR
Avdelingen har avholdt ni styremøter, mens arbeidsutvalget i peri-
oden har hatt fem møter. Hovedsakene for styret har vært utar-
beidelse og oppfølging av markedsplan, rekruttering med hoved-
vekt på studenter, oppfølging av økonomi samt løpende saker. 
Mange medlemmer tar kontakt med avdelingen for hjelp og støtte. 

verving studenter
Avdelingen hadde besøk av Stein Arne Lundebye fra forbundet i 
forbindelse med planlegging av verveaktiviteter på Universitetet i 
Stavanger (UiS). Deltakere var Brikt-Terje Skipanes, Kristian 
 Teigen, Kjell Morten Skåland, Øyvind Hjeltnes, Aud Sissel Birke-
land og Jorunn Egeland. Kristian Teigen, Kjell Morten Skåland og 
Brikt-Terje Skipanes stod på stand på UiS i uke 33. Stein Arne 
Lundebye deltok en dag.

Rekruttering av kvinner 
– fellesprosjekt mellom FLT og HK
Det legges opp til et felles organisasjonsframstøt spesielt rettet 
mot kvinner i Aker Solutions. Satsningsområdene i første omgang 
er Kristiansand, Stavanger, Stord og Verdal. Det skal arrangeres 
kvinnelunsj, etterfulgt av kurset «Kvinner i fokus».
For å planlegge satsningen i Aker Solutions i Stavanger, ble det 
avholdt møte den 29. august. Anne Tysdal Egaas og Torstein 
 Engevik deltok på planleggingsmøtet, sammen med Aud Sissel 
Birkeland fra avdelingen.

Tillitsvalgtsamling
Avdelingen arrangerte samling 13. november for tillitsvalgte i 
 bedriftsgruppene på Nord Jæren. Innleder var Helga Skjeie fra 
Bergen Group Rosenberg. Helga orienterte om hvordan tillits-
valgte på hennes bedrift arbeider. Målsettingen med samlingen 
var at tillitsvalgte i bedriftsgruppene skulle knytte kontakter og 
utveksle erfaringer. Det møtte ni deltakere. Styret ønsker å fort-
sette med tillitsvalgtsamlinger i håp om at flere vil melde seg på 
etter hvert. Fra styret møtte Helga Skjeie, Brikt-Terje Skipanes, 
Erik Melsom, Torstein Engevik, Wenke Heien og Jorunn Egeland.

ÅRsmøTe og jUBiLanTFesT
Årsmøte
Avdelingen avholdt årsmøte i tilknytning til avdelingskonferansen 
den 17. mars. Årsmøtet vedtok tre forslag. Det møtte 37 medlem-
mer.

jubilantfest
Avdelingen hadde totalt 89 jubilanter, og av disse deltok åtte 
25-årsjubilanter, fem 40-årsjubilanter og tre 50-årsjubilanter. Til 
sammen 75 personer deltok på jubilantfesten.
Det ble servert tre retters festmeny, og det var taler og hilsener til 
jubilantene. Forbundet var representert med 1. nestleder Ulf 
 Madsen, som bisto ved utdelingen av forbundets hederstegn og 
blomster fra avdelingen. Etter middagen var det folk på danse-
golvet fra dansen åpnet, til spillemannen ikke fikk lov til å spille 
mer. 

1.  mai
Avdelingsstyret deltok også i år i 1. maitog i Stavanger. Iført røde 
jakker viste vi godt igjen bak FLT-fana. Toget gikk som vanlig fra 
Folkets Hus til Byparken, hvor det var festmøte. 
Deltakere var Brikt-Terje Skipanes, Helga Skjeie, Torstein Enge-
vik, Jorunn Egeland, Erik Melsom, Aud Sissel Birkeland, Inger 
Elise Kolstø, Wenke Heien, Kjell Morten Skåland, Petter Gabriel-
sen. 

møTeR og KURs i Regi av FoRBUndeT
Forbundsstyremøter
Ranveig Johansen og Bjørn Nedreaas har deltatt på forbunds-
styremøter og landsrådsmøter, ved utdeling av utdanningspris og 
på forbundets årlige blåtur.

superkurshelg januar
Eli Bjellebø Kalvik deltok på kurs i lov- og avtaleverket under 
superkurshelga på Sørmarka 20. – 22. januar.

Tariffkonferanse
Forbundets tariffkonferanse ble avholdt 15. – 16. februar i Oslo. 
FAFO, Progressiv, NHO og LOs Roar Flåthen holdt innlegg på 
konferansen foran tariffoppgjøret 2012.
Brikt–Terje Skipanes deltok fra avdelingen.

Felles organisasjonsprosjekt FLT - HK
13. juni ble det avholdt møte i forbundet angående felles organi-
sasjonsprosjekt for FLT og HK. Bakgrunnen for møtet var felles 
organisasjonsframstøt i Aker og Kverner spesielt rettet mot kvin-
ner. Roar Flåthen har i møte med tillitsvalgte i Aker og Kværner 
oppfordret til felles innsats for å styrke rekruttering og klubb-
arbeid innenfor de to forbundenes organisasjonsområde. Leder 
Aud Sissel Birkeland representerte avdelingen.

Konferanse om den norske modellen
Den 13. juni arrangerte FLT sammen med Lederne og Sunne 
 Organisasjoner konferansen «Den norske modellen i fare». Bjørn 
Nedreaas deltok fra avdelingen.

Tariffråd 2012 - 2014
Forbundet ønsker økt aktivitet og fokus både lokalt og sentralt på 
tariffarbeidet, og at det gjennom medlemmers/tillitsvalgtes aktive 
medvirkning skapes kraft og entusiasme i forbundets tariffvirk-
somhet. Derfor ble det høsten 2011etablert tariffråd for henholds-
vis Arbeidslederavtalen, Teknisk funksjonæravtalen inkl. att-
førings bedriftene, ASVL avtalen og Arbeidslederavtalen innenfor 
hotell og restaurant. Høsten 2012 ble tariffrådene utvidet med 
flere representanter. Første møte ble avholdt 6. – 7. november. 
Avdelingen har følgende representanter i tariffrådene: Harald 
 Berge (Arbeidslederavtalen), Jan Helge Havsø (Teknisk/att-
føring), Elisabeth Strøm (Teknisk), Marianne Hansen Hogneland 
(ASVL).

KURs og KonFeRanseR
Avdelingen har i løpet av 2012 avholdt seks konferanser.

Møter og arrangeMenter 2012  
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Konsernkonferanse Hydro
Konferansen ble avholdt på Stord Hotel i tiden 27. – 28. januar. 
Vegar Pettersen var veileder og det var 11 deltakere.

Konsernkonferanse for nortura
FLT-bedriftsgruppen i Nortura arrangerte konsernkonferanse for 
alle medlemmer. Konferansen ble avholdt på Rica Airport Sta-
vanger i tiden 10. – 11. februar og det var 33 deltakere fra seks 
ulike avdelinger i Nortura, fra Egersund i sør, Malvik i nord, og 
Sarpsborg i øst. Veileder var 1. nestleder Ulf Madsen. Hovedtema 
for konferansen var ledelse og lønn. Deltakere fra avdelingen var 
Harald Berge og Jorunn Egeland.

avdelingskonferanse
Avdelingen avholdt årets avdelingskonferanse, den sjette i rekken, 
på Scandic Stavanger Forus Hotel, i tiden 16. – 18. mars. Konfe-
ransen var åpen for alle yrkesaktive medlemmer, og hadde 43 del-
takere pluss foredragsholdere. Konferansen hadde færre deltakere 
enn normalt, men de som var til stede var til gjengjeld veldig 
 aktive. Forbundet var representert ved 1. nestleder Ulf Madsen. 

Regionskonferanse
13.- 14. april ble det avholdt regionskonferanse på Rica Maritim 
Hotell i Haugesund. 
Veileder Arnstein Aasestrand informerte om nytt fra forbundet. 
Ellers var de viktigste sakene status og videre samarbeid om kurs 
og konferanser, erfaringer fra avdelingene med studentverving og 
organisasjonsutvikling. Det var 13 deltakere på konferansen og 
fra avdelingen møtte Aud Sissel Birkeland, Inger Elise Kolstø, 
Wenke Heien, Brikt-Terje Skipanes, Kristian Teigen og Jorunn 
Egeland.

Lønnskonferanse
Samtidig med regionskonferansen ble det avholdt lønnskonfe-
ranse på Rica Maritim Hotell i Haugesund. Forbundsleder Jonny 
Simmenes var veileder, med god hjelp av Brikt-Terje Skipanes. 
Det var 17 deltakere på konferansen, som hadde hovedvekt på 
lønnsparagrafene i Arbeidsleder- og Teknisk Funksjonæravtalen.

styrekonferanse
Årets styrekonferanse ble avholdt på Hotel Zlatá Váha / Hotel 
Chopin i Praha i tiden 
12. – 15. oktober. Stein Arne Lundebye var veileder fra forbundet. 
Hovedtema på konferansen var «Fagorganisert i en tid hvor stadig 
flere velger å være uorganisert». Videre stod vervearbeid og pro-
filering, samt tariffavtalenes omfangsbestemmelser på program-
met. Deltakere på konferansen var Aud Sissel Birkeland, Bjørn 
Nedreaas, Inger Elise Kolstø, Jorunn Egeland, Wenke Heien, 
Brikt-Terje Skipanes, Helga Skjeie, Erik Melsom, Eli Bjellebø 
Kalvik, Kjell Morten Skåland, Torstein Engevik, Elisabeth Strøm 
og Petter Gabrielsen. 

KURs og KonFeRanseR i Regi av andRe
Regionkonferanse sørvestlandet
FLT avdeling 14 Bergen var arrangør av høstens regionskonfe-
ranse. Konferansen ble avholdt i Haugesund i tiden 9. – 11. no-
vember med forbundsleder Jonny Simmenes som veileder. Jonny 
Simmenes innledet konferansen med å orientere om forbundets 
forslag til nytt prinsipprogram. Videre var det gjennomgang av 

forbundets retningslinjer for henholdsvis skolering av medlem-
mer og tillitsvalgte, og for rekruttering og profilering. En viktig 
del av konferansen var gjennomgang av å forberede og fremføre 
innlegg fra talerstolen. Sist, men ikke minst, stod samarbeids-
muligheter i regionen på programmet. Fra avdeling 22 deltok Aud 
Sissel Birkeland, Inger Elise Kolstø, Brikt-Terje Skipanes, Wenke 
Heien, Erik Melsom, Bjørn Nedreaas, Eli Bjellebø Kalvik og 
 Jorunn Egeland.

energiRikekonferanse
EnergiRikekonferansen er en årlig konferanse om energi, klima 
og verdiskapning. Bjørn Nedreaas deltok på konferanse i Hauge-
sund i tiden 7. – 8 august. 

Konferanse for vekst- og attføringsbedrifter
FLT arrangerte konferanse for tillitsvalgte i vekst- og attførings-
bedrifter 31. mai – 1. juni.
Brofossutvalgets innstilling og diskusjon rundt denne, var viktig 
for mange av deltakerne. 
Leder Aud Sissel Birkeland representerte avdelingen.

møTeR i Lo - sammenHeng
Lo i norge
Aud Sissel Birkeland har møtt i LOs representantskap på møte i 
juni, som valgt representant fra forbundet. 

Los olje- og gassutvalgs årskonferanse
Konferansen ble arrangert 10. – 11. oktober i Tromsø, med hoved-
tema: Norsk sokkel - under press eller i utvikling? Helga Skjeie 
representerte avdelingen.

Lo i RogaLand
Konjunkturbarometeret for Rogaland
Konjunkturbarometeret er en samordning av de ulike undersøkel-
sene som er blitt gjennomført i fylket. LO i Rogaland, NHO 
 Rogaland, NAV, SpareBank1 SR-Bank, Rogaland fylkeskom-
mune, Innovasjon Norge Rogaland og Greater Stavanger har gått 
sammen om å presentere Konjunkturbarometeret tre ganger i året 
for å gi en helhetlig presentasjon av næringslivet i Rogaland. Kon-
junkturbarometeret for Rogaland ble avholdt 11. januar og 22. mai 
i Stavanger. Harald Berge og Jorunn Egeland deltok.

Lo i sTavangeR og omegn
Representantskapsmøter
LO i Stavanger og Omegn avholdt representantskapsmøte 4. 
 januar, der hovedtema var EUs vikarbyrådirektiv. Helga Skjeie 
 representerte avdelingen.

LO i Stavanger og Omegn avholdt representantskapsmøte 28. 
mars for å vedta 1. maiprogram og hovedparoler til 1. maitoget. 
Avdelingen hadde sendt innforslag på «Bygg bolig for ungdom». 
Endelig parole ble: Vi krever en sosial boligpolitikk - Bygg bolig 
for ungdom. Jorunn Egeland og Helga Skjeie representerte av-
delingen.

Årsmøte
LO i Stavanger og Omegn avholdt årsmøte den 24. mai. Brikt-
Terje Skipanes ble valgt inn i kontrollutvalget, og som vara-
medlem til LOs fylkeskonferanse i Rogaland.
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Året 2012 har vært et aktivt år for seniorklubb har også i 
år hatt dekning av pressen.

Vi har diskutert samhandlingsreformen i stavanger 
 kommunen. Hvorfor er det stykkpris på sykehjemmene. 
Utviklingen innen oljealderen og frentiden der. Hvordan 
legger Arbeiderpartiet opp kampen mot valget 2013.
Buskjettforhandlingen i  kommunen.

I Juni ble vår gode sekretær Odd meget alvorlig syk. 
Han er nu på bedringens vei, vi håper at han snart er 
tilbake på møtene våre

Det ble i 2012 avholdt 7 medlemsmøter 2 bussturer og 4 
medlemsmøter.

11. januar .......... Samhandlingsreformen i Stavanger 
Kommune v/ Kåre Walvik.

8. februar ........... Årsmøte.

13. mars ............. Kåre Reiten og Helge Gabrielsen 
redegjorde om stykkprisen på syke-
hjemmene i kommunen.

11. april ............. Oppstarten av oljealderen og videre-
utviklingen av den. v/ Fredrik 
 Hagemann.

9. mai ................. Miljøet og oljeaktivten fremtiden.  
v/ Halvard Ween.

12.  ..................... Bederiftbesøk på Aker Egersund.

11. oktober ........ Arbeiderpartiets opplegg mot valget 
2012. v/Eirik Aarek.

12. desember ..... Besøk på Øglend Systemer på Kleppe. 
Middagen spiste vi på Njågarden på 
Kverneland.

styret for 2012 Leder/Kasserer ....... Petter Gabrielsen
 N.Leder/ Sekretær .. Odd Wetteland
 Styremedlem .......... Bjørn Tengesdal
 Styremedlem .......... Arne Sæthre

Styret

FLT var på dette møtet representert ved Brikt-Terje Skipanes og 
Jorunn Egeland.

Kontrollkomitéen i Lo i stavanger og omegn
Brikt-Terje Skipanes sitter i kontrollkomitéen og deltok i møte 
den 11. april.

Lo i dalane 
Aud Sissel Birkeland er styremedlem, mens Wenke Heien er vara-
representant i LO i Dalane. Aud Sissel og Wenke har deltatt på 
styremøter, representantskapsmøter og årsmøte. Aud Sissel har 
også deltatt på to LOfavørkurs i regi av LO i Dalane

Lo i Haugesund og omegn
LO i Haugesund og Omegn avholdt årsmøte 16. april. Årsmøtet 
vedtok sammenslåing med LO i Indre Ryfylke, og endret navn til 
LO i Nord-Rogaland. 

samvirkende fagforeninger, stavanger
Ranveig Johansen har deltatt på møte i kontrollkomiteen, mens 
Jorunn Egeland har deltatt på styremøter i forretningsutvalget.
Onsdag 23. mai ble det avholdt årsmøte i Samvirkende Fag-
foreninger i Stavanger. 
Jorunn Egeland representerte FLT, og ble gjenvalgt som vara-
representant til forretningsutvalget. Ranveig Johansen og Kåre 
Walvik ble gjenvalgt til henholdsvis kontrollkomitéen og innstil-
lingskomitéen. 

Folkets Hus i stavanger
Petter Gabrielsen har deltatt på frokostmøter i Folkets Hus i Sta-
vanger.

norsk Folkehjelp
Petter Gabrielsen er avdelingens representant i Norsk Folkehjelp, 
men har ikke mottatt møteinnkallinger i løpet av året.
Norsk Pensjonistforbund avdeling Rogaland 40-årsjubileum
Petter Gabrielsen deltok på dette arrangementet.

sparebank1 sR-Banks julemøte
Sparebank1 SR-Bank i Stavanger arrangerte 29. november jule-
møte for fagforeningene i Stavanger. Aud Sissel Birkeland, Brikt-
Terje Skipanes og Jorunn Egeland deltok fra avdelingen. På 
Spare bank1 SR-Bank Haugesunds julemøte i Haugesund, deltok 
Inger Elise Kolstø.

aoF 
aoF sandnes & jæren
styremøter og årsmøte
Ranveig Johansen er styremedlem i AOF Sandnes & Jæren, og har 
deltatt på styremøter og årsmøtet som ble avholdt 26. juni. Erik 
Melsom representerte avdelingen. 

aoF Haugalandet
AOF Haugalandet avholdt årsmøte den 26. april. 

KonToRTid
Kontoret har ikke faste åpningstider, men har holdt åpent etter 
avtale.

Flts seniorKlubb
aVd. 22 i rogaland

Årsmelding 2012 fra
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Leder ...................................Aud Sissel Birkeland .........................Covent AS
Nestleder ............................. Inger Elise Kolstø ..............................Zalaris AS
Sekretær ..............................Jorunn Egeland ..................................Nortura Forus
Kasserer ...............................Wenke Heien ......................................Aker Solutions Egersund
Informasjons-/org.leder .......Brikt-Terje Skipanes ..........................Aker Solutions Stavanger
Studieleder ..........................Kjell Morten Skåland ........................Nordan AS

Styremedlemmer .................Elisabeth Strøm..................................Aker Solutions Bergen
 Erik Melsom ......................................Felleskjøpet Rogaland Agder
 Eli Bjellebø Kalvik ............................Rysteg AS
 Bjørn Nedreaas ..................................Hydro Aluminium Karmøy

Varamedlemmer ..................Helga Skjeie .......................................Bergen Group Rosenberg AS
 Torstein Engevik ................................Aker Solutions Stavanger
 Øyvind Olav Hjeltnes ........................Bergen Group Rosenberg AS
 
Student-/ungdomskontakt ...Kristian Teigen ...................................Universitetet i Stavanger
Seniorrepresentant ..............Petter Gabrielsen ................................Leder seniorklubben avd. 22

Revisorer .............................1. Rune Røisland................................Bergen Group Rosenberg AS 
 2. Jan Olav Hansen ............................Uninor AS

Valgkomité ..........................1. Odd Terje Sandvik .........................Felleskjøpet Rogaland Agder 
 2. Randi Flesjå ...................................Hydro Aluminium Karmøy  
 3. Bjørn Nedreaas ..............................Styrets representant

Representanter og utvalg
Forbundsstyret ........................................................... Ranveig Johansen 
Forbundsstyret (vararepresentant) ............................. Bjørn Nedreaas

Landsorganisajonen i Norge, representantskapet ...... Aud Sissel Birkeland 

Samvirkende fagforeninger, kontrollkomitéen ......... Ranveig Johansen
Samvirkende fagforeninger, Stavanger ..................... Jorunn Egeland (forretningsutvalget)
 Brikt-Terje Skipanes 
 Helga Skjeie
 Øyvind Hjeltnes

LO i Stavanger og Omegn, styret .............................. Rune Jakobsen
LO i Stavanger og Omegn, kontrollkomitéen ........... Brikt-Terje Skipanes
LO i Stavanger og Omegn, representantskapet ......... Helga Skjeie
 Jorunn Egeland
 Torstein Engevik

LO i Haugesund og Omegn, representantskapet ....... Bjørn Nedreaas
 Inger Elise Kolstø 
 Alice Ferkingstad (vararepresentant)

LO i Dalane, styret .................................................... Aud Sissel Birkeland
 Wenke Heien
LO i Dalane, representantskapet ............................... Anne Tysnes Egaas
 Jan Helge Havsø 
 Kjell Morten Skåland (vararepresentant)

AOF Sandnes & Jæren, styret ................................... Ranveig Johansen
AOF Sandnes & Jæren, representantskapet .............. Øyvind Hjeltnes
 Erik Melsom
AOF Haugalandet, representantskapet ...................... Inger Elise Kolstø
 Bjørn Nedreaas
 Alice Knutsen (vararepresentant)

Redaksjonskomité (nettside) etc. .............................. Erik Melsom (webredaktør) 
 Brikt-Terje Skipanes (webredaktør)

Forsikringskontakt ..................................................... Petter Gabrielsen

Norsk Folkehjelp ....................................................... Petter Gabrielsen

stYrets saMMensetning
styret for 2012 har bestått av følgende personer
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Returadresse:
FLT Avd. 22 i Rogaland
Folkets Hus
Løkkeveien 22
4008 Stavanger

G
rafisk p

rod
uksjon: Lura Trykkeri A

S

årsmøtet avholdes lørdag 16. mars 2013 kl. 16.15

rica airport hotel stavanger

saksliste:
1. Åpning

2. Valg av møteleder og referent

3. Valg av to til å underskrive protokollen

4. Årsberetning

5. Regnskap 

6. Budsjett

7. Innkomne forslag

8. Valg

9. Avslutning

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen fredag 1. mars 2013
avdelingsstyret oppfordrer alle medlemmer til å delta på årsmøtet

husk å melde deg på avdelingskonferansen 
som går 15.-17. mars på rica aiport hotell.
Konferansen er gratis for yrkesaktive medlemmer 
og studentmedlemmer, tilbud for ledsagere.
påmelding enten til avd22@flt.no, via vår nettside
eller facebookside. påmeldingsfrist 22. februar.

innKalling til årsMøte
Flt – aVdeling 22 i rogaland


