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Året 2013 har vært preget av mye møtevirksomhet og godt 
samarbeid mellom avdelingene i Sør-Vest regionen. Det er 
Landsmøtet som har vært i avdelingens fokus hele 2013, og førte 
til at det ble sendt inn 93 endringsforslag fra avdeling 22 til 
Forbundet. De fleste var innspill til prinsipprogrammet som for 
øvrig var nytt av året. Tidligere år har Forbundet lagt fram et 
handlingsprogram til behandling, men i fjor ville Forbundet 
legge om fra handling til holdning i tråd med mange andre 
forbund. Vi sendte også inn forslag til vedtektsendringer og 
andre endringer som ikke var vedtektsfestet.

En av de viktigste sakene på Landsmøtet, etter min mening, var 
den som hadde med styrking av rekruttering å gjøre. Selv om vi 
ikke fikk «viljen» vår med hensyn til en ansatt eller valgt som 
reisende i region fra Kristiansand til Ålesund, kom vi et stykke 
på vei ved at Forbundet skal lage prosjekter for rekruttering i 
områder der de finner det mest hensiktsmessig. 

AFI-rapporten som ble lagt fram på Landsmøtet, og som finnes å 
lese på FLTs nettside under Landsmøtet 2013, bygger opp under 
vår teori om at det vil være til fordel for alle, både sentralt og 
lokalt, å styrke ytre organisasjoner. Det er en kjensgjerning at 
medlemspleie i seg selv, også fører til medlemsvekst. Selv om 
det er mye positiv lesing i AFI-rapporten, er det ikke til å stikke 
under en stol at konkurrerende arbeidstakerorganisasjoner øker 
medlems-veksten mer enn oss. 
Den beste form for rekruttering er en aktiv bedriftsklubb og 
mange klubber i avdeling 22 har slike ting på stell. Andre igjen 
trenger hjelp for å komme i gang, og atter andre bedrifter, som 
helt klart er innenfor vårt tariffområde, har ikke organiserte i det 
hele tatt. Det er disse det har blitt vanskeligere for oss i 
avdelings styre å hjelpe – mye på grunn av den evige tidsklemma. 
Dette går også ut over studentrekrutteringen i Rogaland. Det er 
vanskelig å rekruttere studentmedlemmer ved å kun møte på 
Fadderuken – en må være mye mer tilstede gjennom hele 
studieåret.

Riksmekleren meddelte varsel om avtale- og plass-oppsigelse for 
ca. 170 000 arbeidstakere, da LO torsdag 21. mars 2013 brøt 
forhandlingene med NHO i mellom-oppgjøret. Varselet omfattet 
følgende av FLT overenskomster med NHO: 
Overenskomsten for Tekniske funksjonærer 
Overenskomsten for Arbeidsledere Hotell og restaurant 
Overenskomsten for Arbeidsledere Byggfag 

Heldigvis kom partene til enighet før streik ble igangsatt – men, 
som tidligere tilfeller, fikk vi også denne gang utmeldinger i 
etterkant av at varselbrev ble sendt ut til medlemmer som ville 
bli berørte av en eventuell streik.
I slike tilfeller er det særs viktig at alle medlemmer ligger riktig 
registrert i FLTs medlemsregister, med riktig overenskomst, og 
ikke minst med riktig arbeidsgiver. Jeg henstiller alle bedrifts-
tillitsvalgte om å sørge for å vedlikeholde slik informasjon. Til 
tross for litt uroligheter var medlemsveksten i avdelingen bra i 
fjor også. 196 nye medlemmer som gav en nettoøkning på 74 og 
totalt 2042 medlemmer per 31.12.13. 

Vi har ikke fått noen tilbakemeldinger på konsekvenser 
av de nye reglene i forbindelse med vikarbyrå-
direktivet som ble innført ved årsskiftet 2013.  
Vi vil gjerne høre om medlemmers erfaringer 
med dette.

Vi fikk en ny regjering i høst. Hvordan det 
vil prege vår hverdag framover er 
 usikkert, men jeg for min del synes FrP/
Høyre-regjeringen så langt har skåret lavt 
på flere utspill som i høyeste grad har med 
likestilling i samfunnet å gjøre – særlig det 
utspillet som går på redusert øremerket 
Pappa-permisjon fra 14 til 10 uker for barn 
født etter 1. juli 2014. Når full effekt av 
endringene slår inn, regner regjeringen med en 
årlig besparelse på mellom 130 og 160 millioner 
kroner. Heving av øvre grense på barnehagesatser er et annet 
eksempel. Dette viser at FLT må jobbe enda hardere for å 
påvirke og forbedre likestillingsarbeidet framover.

2. nestleder i Forbundet, Arnstein Aasestrand, rundet 50 år i år. 
Vår nestleder, Bjørn Nedreaas, som under Landsmøtet ble valgt 
inn som fast representant i Forbundsstyret, var til sted ved 
mottakelsen i FLTs lokaler i Oslo. Bjørn var i forrige periode 
vararepresentant med møteplikt i Forbundsstyret. For øvrig ble 
vår sekretær Jorunn Egeland valgt inn i kontrollutvalget, en 
funksjon hun vil passe bra til.
Ranveig Johansen tok ikke gjenvalg i Forbundsstyret etter tre 
perioder og undertegnede tok heller ikke gjenvalg til LOs 
representantskap. Dessverre fikk vi ikke inn noen nye personer 
fra vår region til dette vervet. Men, gledelig var det at Helge 
Reiestad fra avdeling 93 ble valgt inn som vararepresentant til 
Forbundsstyret.

Året 2013 hadde mange hendelser internasjonalt som satte sine 
spor. Vi støtter Norsk Folkehjelp i flere av deres prosjekter og i 
år bevilget vi ekstra til hjelpearbeidet i forbindelse med natur-
katastrofen på Filippinene. 

Det ble dessverre ikke anledning å benytte avdelingens etablerte 
frikjøpsordning i 2013. 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 engasje-
ment. Målet om en heltids tillitsvalgt i avdelingen er fortsatt noe 
vi jobber for å oppnå. Det at vi heller ikke i fjor fikk etablert en 
slik ordning, 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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Ukentlig er det et høyt aktivitetsnivå på henvendelser inn til 
avdel ingen – hver dag skjer det noe på mail eller telefon. Det 

meste av korrespondansen med bedriftsgrupper ved deres 
tillitsvalgte og medlemmer foregår via mail. Det er 

nok den beste løsningen, når det å serve våre med-
lemmer må foregå på fritiden. 

De aller fleste som tar kontakt med oss i 
 avdeling gjør dette i sin arbeidstid og de 
 ønsker oftest svar på direkten. Da gjelder 
det å være kreativ og finne løsninger som 
ikke går ut over det daglige arbeidet for 
 arbeidsgiver. Den balansegangen er ikke 
alltid like enkel. 

Undertegnede har det siste året sendt flere 
av innkommende henvendelsene videre til 

forbundet sentralt for behandling der. Det har 
avhjulpet en del på klemma som de fleste i styret 

er i daglig.
En annen helt avgjørende faktor for den støtte og hjelp vi 

klarer å bidra med ut til medlemmer og bedriftsklubber, skyldes 
den gode hjelpen som Petter Gabrielsen har gjort og gjør for alle 
oss avdelingstillitsvalgte fra vårt avdelingskontor i Stavanger. All 
honnør til Petter – det er et utrolig avgjørende viktig arbeid han 
gjør: TAKK..!

Informasjon på avdelingens nettside og facebook må vi si oss 
 rimelig fornøyde med, det meste av avdelingens medlemsaktivitet 
klare vi å informere ut til en hver tid. Da går det også en takk til 
Erik Melsom som hjelper til med nettside og facebook.

Den ønskede «ute-aktiviteten» for info-/org. leder ble ikke som 
undertegnede og styret hadde ønsket seg for 2013. Det har viste 
seg vanskelig å få nødvendig frikjøp til oppsøkende støtte og 
hjelp ute hos bedriftstillitsvalgte og medlemmer. Rekrutterings-
aktiviteten blant yrkesaktive og studenter ble i fjor på et minimum 
pga av manglende ressurser. Til tross for dette hadde vi en med-
lemsvekst. Det kommer nok av de mange aktive tillitsvalgte i våre 
Rogalandsbedrifter som verver nye medlemmer. Potensialet for 
medlemsvekst er langt større en den veksten vi har oppnådd. FLT 
må bli mye bedre til å finne nye løsninger for verveaktiviteter, bli 
mer synlige og markedsføre seg på flere arenaer i arbeidslivet.

Avdelingen hadde en dag hos Tine Meierier på Sola den 22. april, 
undertegnede var her sammen med Arnstein Åsestrand fra for-
bundet og Helge Stølen Reiestad fra avd. 93 Sandes & Jæren. Det 

ble en god dag med verving. Vi møtte mange ansatte hos Tine som 
viste sin interesse for FLT.
Avdelingen var også til stede på UiS ved skolestart i august. Vi var 
med på stand hver dag under fadderuken og fikk markedsført oss 
godt overfor studentene. Dessverre så er ikke dette blitt fulgt opp 
med tilstedeværelse på UiS i etterkant. Det betyr at vi heller ikke 
kan forvente å få så mange flere studentmedlemmer. Her ligger 
den største utfordringen for FLT i Rogaland i fremtiden – skal vi 
klare verve studenter og klare å engasjere dem må vi ha en aktiv 
studentprofil gjennom hele året. Det er tydelig det er frikjøp av 
ressurser som må til på dette området, noe andre fagforbund har 
klart, og som igjen kan vise til gode resultater i distriktet.

Som nevnt er det stort potensiale for å kunne rekruttere medlem-
mer i Rogaland. Avdeling og forbund må være kreative og sammen 
finne nye løsninger. Potensielle medlemmer, som i dag ikke kjen-
ner til FLT som fagforbund havner da selvfølgelig i andre 
organisa sjoner. Arbeidstakerne må først bli presentert for FLT og 
få anledning til å bli kjent med oss, før de selv velger det forbund 
som passer dem best. Det er her vi må bli flinkere til å markeds-
føre. Det er stor konkurranse mellom fagorganisasjoner i Roga-
land. Vi håper og tror at den nye mobilapplikasjonen som ble ved-
tatt innført på Landsmøtet, kan hjelpe noe på merkevarebyggingen 
av og informasjon om FLT. Andre sammenlignbare forbund har 
innført dette for lenge siden, med stort hell – det er på høy tid at 
FLT gjør det samme.

Etter en hel del år som tillitsvalgt vil jeg avslutningsvis få takke 
for meg i denne omgang. Mitt nåværende tillitsverv opphører og 
arbeidet som følger med vervet vil fordeles på de øvrige medlem-
mene i avdelingsstyret i kommende periode. Vi ønsker at informa-
sjon og tilbud ut til medlemmer skal være likt for alle, uansett 
hvor en måtte jobbe og bo i Rogaland. Jeg har også et håp om at 
de to Rogalandsavdelingene fusjoneres. 

Tiden er inne for å ta en pause fra det tillitsvalgtarbeidet, slik det 
er i dag, for min del. Men, skulle muligheten for å kunne gjøre en 
innsats på fulltid(jobb) dukke opp, så vil dette vurderes – jeg har 
tross alt et hjerte som banker for FLT!

Takk for meg og kjempe mye lykke til videre alle sammen. Jeg 
kommer til å savne det å serve våre medlemmer i Rogaland, kjekt 
har det vært..!

Brikt-Terje

Brikt-Terje Skipanes, Inform
asj on- og O

rganisasjonsleder

INFORMASJON-/ORGANISASJONSLEDER 2013
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Følgende personer vil bli tildelt forbundets hederstegn
for oppnådd 25, 40, og 50 års medlemskap i 2013.

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

FORBUNDETS HEDERSTEGN i 2014

Hans Gunnar Hansen
Stein Selsvik
Lars Sigve Søndenå
Knut Ove Turøy
Geir Ågesen
Rune Berge
Stig Birkeland
Leif Magne Dalemark 
Svein Egil Vagle
Henrik A. Andersen
Arvid Midtbø
Karl Ottar Jakobsen
Dagfinn Strøm
Svein G. L. Svendsen
Oddvar Støle
Harald Hummervoll
Kristian Nyvoll
Arne Norheim
Rein Cristian Fløysvig
John Immerstein
Jane Olaug Kyvik
Stig Henning Christensen
Øyvind Eltervaag
Truls Nyhammer
Eivint Arnt Aalgaard
Frode Løvneseth
Stig Hop
Arild Hansen
Ernst Guttorm Jacobsen
Geir Berge
Knut Jensen
Arild Knapstad
Roger Munthe
Arvid Bjerkelund
Sverre Erga
Elisebeth Winther
Geir Bjelland
Jane Octavia Vathne
Bjørn Tore Drivdal
AnneM. Kjørberg Roulund
Gunnar Eriksen
Jan Sigurd Birkeland

Jarle Esperås

Sigmund Gyland

Terje Olsen

Olaf Hovda

Bjarne Bertelsen

John Ribland

Anskar Sætervik

Dag Ole Hjertenes

Stein A. Børildsen

Roy Nordhagen

Thor Hovland

Thorbjørn Aase

John Cato Andersen

Roald Michealsen

Leif A. Johannessen

Børre Arvid Sørby

Henry Skogen

Magne Espedal

Helge Leknesund

Arne Tore Stene

John F. Jansson

Odd Terje Hokstad 

Frank Nielsen

Inge Hugo Knudsen

Owe Kvalvaag

Gunnar Reinertsen

Odd Wetteland

John Johannessen

Birger Eide

Else Solbakken Skålevik

Odd Olsen

Leif A. Strømberg

Per S. Meling
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AVDELING 22 i ROGALAND

UTDRAG FRA MARKEDSPLAN 2013

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

Kortsiktige målsettinger: Resultat: 
- Rekruttere 200 nye medlemmer  - 196 nye medlemmer 
- Rekruttere 50 studentmedlemmer - 3 nye studentmedlemmer 
- Tydeligere profilering av forbundet - Se bruk av sosiale medier og plan for profilering
- Tettere kontakt med bedriftskontakter/-grupper - Se besøksplan bedrifter og kurs/konferanser
- Bedrifts- og skolebesøk - Se besøksplan og kurs/konferanser
- Gjennomføre planlagte kurs og konferanser - Gjennomført fem planlagte konferanser og ett kurs  
   over tre samlinger
- Gjennomføre studentarrangementer - Ikke gjennomført

BESØKSPLAN – SKOLER

Tiltak Hensikt Når Forventet effekt Status pr. 31.12.2013

Skolebesøk:
Søke om midler til 
studentverving
Stavanger Offshore 
Tekniske Skole
Haugesund Maritime 
tekniske fagskole
Universitetet i Stavanger
Høyskolen Stord 
Haugesund
Handelshøyskolen BI
Hotellhøyskolen ved UiS

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

Juni

Vår

Vår

Høst
Høst

Høst
Høst

Flere studentmedlemmer
Kunnskap om FLT 
Flere studentmedlemmer

- Søknad sendt 16. juni
- Ikke gjennomført
- Ikke gjennomført
- Avdelingen var representert på  
  fadderuka 13. - 17. august

BRUK AV SOSIALE MEDIER

Tiltak Hensikt Når Forventet effekt Status pr. 31.12.2013

1. Etablere plan for    
    publisering
2. Ad hock saker
3. Markedsføre 
    studentmedlemsskap  
    blant egne medlemmer  
    på Facebook

Nå ut med informasjon 
om FLT til flere

Vår
Høst

Mer informasjon til 
allmenheten
Skape oppmerksomhet

- Lagt ut 1. mai-hilsen
- Lagt ut melding om medlemsmøte,  
  fadderuke, samarbeid med LO, forberedelser  
  til Landsmøtet, delegatkurs, Landsmøte,  
  styrekonferanse i Gdansk, kurs og  
  konferanser, ny kalender, møte med 
  Solidaritet, julehilsen

PLAN FOR PROFILERING

Tiltak Hensikt Når Forventet effekt Status pr. 31.12.2013

Eget vervemateriell, 
reklameartikler 
- Tøynett 
- Sammenleggbare nett
- Håndklær

Synliggjøring, profilering Snarest Synliggjøring,  
merkevarebygging

- Sent svar fra forbundet på søknad om  
  økonomisk støtte
- Anskaffet nødvendig profileringsmateriell  
  til studentuka
- Ikke bestilt tøynett
- Fikk ikke støtte fra forbundet på sammen 
  leggbare nett
- Håndklær innkjøpt

- Annonsering

- FLT-foldere til bedrifter
- Avdelingskalender 2014
- Veggkalender 2014

Vår/høst

Vår
Høst 
Høst

Synliggjøring, informasjon - Annonser i Stavanger Aftenblad, Haugesund  
  Avis og Dalane Tidene i forbindelse med  
  medlemsmøte 16. august
- Ikke bestilt foldere
- Avdelingskalender er trykket og sendt ut  
  til medlemmene
- 100 veggkalendere med avdelingslogo  
  er trykket

- Vervemøte/infomøte 
med servering (studenter)

Verve studenter August/
september

Flere medlemmer - Ikke gjennomført
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BESØKSPLAN – BEDRIFTER 

Tiltak Hensikt Når Forventet effekt Status pr. 31.12.2013

Bedriftsbesøk i 
Rogaland

Kontakt med tillitsvalgte 
og medlemmer
Verving, opplysning og 
informasjon
Oppfølging av  
bedriftsbesøk

I løpet av 
året

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

Utført bedriftsbesøk hos:
- 22/4 Vervemøte på Tine 

Hotellbedrifter Verve nye medlemmer I løpet av 
året

Nye medlemmer

PLAN FOR MØTER, KURS OG KONFERANSER

Tiltak Hensikt Når Forventet effekt Status pr. 31.12.2013

Konsernkonferanse 
Hydro

- Informere om ulike
  pensjonsordninger og 
  LOfavør 

8. - 9. 
februar

Engasjere medlemmene, 
fornøyde medlemmer, 
økt medlemsvekst

- Avlyst

Avdelingskonferanse/
årsmøte

- Profilere avdelingen 15. - 17. 
mars

Engasjere medlemmene, 
fornøyde medlemmer, 
økt medlemsvekst

- 61 deltakere

Lønnskonferanse - Opplæring i bruk av  
  overenskomster i  
  lønnsforhandlinger,  
  protokoll, forhand- 
  lingsteknikk,
  lønnskrav

12. - 13. 
april

Økt kunnskap om 
lønnsforhandlinger i 
henhold til forbundets 
overenskomster

- 11 deltakere

Styrekonferanse - Utvikling av avdelingen
- Utarbeide markedsplan 
  2014

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

- 9 deltakere

Kurs i kommunikasjon 
og ledertrening

- Utvikling av  
  medlemmer

20. - 21. 
september
11. - 12. 
oktober
08. - 09. 

  november

- Godt skolerte medlemmer - 12 deltakere

Videreføre region-
samarbeid

- Samarbeid om kurs og 
   ressurser

22. - 23. 
februar  

(avd. 107)
26. - 27.  

april (avd.93)
4. - 5. 

 oktober 
(avd.22)

- Godt skolerte medlemmer
- Verve studentmedlemmer

- 30 deltakere

- 13 deltakere

- 27 deltakere

Studentkonferanse - Markedsføre  
  FLT-student

August/
september

- Øke kunnskap
- Skolere studentmedlem- 
  mer til Studentverving

- Ikke gjennomført

Medlemsmøte - Velge delegater til 
  Landsmøtet

16. august - Full kvote til landsmøtet - Medlemsmøtet avholdt, valgt delegater
- Fullmaktsskjemaer sendt forbundet

Tillitsvalgtsamlinger - Utvikle tillitsvalgte i 
  bedriftsgruppene

14. mai 
(Nortura)
12. nov.

- Utveksle erfaringer
- Knytte kontakter med  
  andre b.grupper

- Avlyst
- Avlyst

Visjon: For en Lettere og Tryggere hverdag!

Målsettinger: FLT skal være et naturlig førstevalg for våre målgrupper.
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MØTEVIRKSOMHET
Styre- og arbeidsutvalgsmøter
Avdelingen har avholdt ni styremøter, mens arbeidsutvalget 
i  perioden har hatt ti møter. Hovedsakene for styret har vært 
ut arbeidelse og oppfølging av markedsplan, rekruttering, 
medlemspleie, oppfølging av økonomi, forberedelser til 
Landsmøtet, samt løpende saker. Mange medlemmer tar 
kontakt med avdel ingen for hjelp og støtte. 

Medlemsmøter
Det ble avholdt medlemsmøte i avdelingen den 16. august, 
hvor hovedtema var orientering fra avdelingen, informasjon 
om dagsorden for FLTs 16. ordinære Landsmøte, samt valg 
av delegater.

Delegatmøter
Avdelingen hadde 16 delegater til Landsmøtet og det har 
vært avholdt tre forberedende møter for delegatene. Hen-
sikten var å  informere om fremgangsmåter, fordele opp-
gaver og diskutere innfallsvinkler og strategi for å få gjen-
nomslag for våre saker.

Verving studenter
Avdelingen deltok aktivt på stand i fire dager på Universi-
tetet i Stavanger (UiS) ved oppstart for studentene i uke 33. 
Standen var representert med Brikt-Terje Skipanes og Stein 
Arne Lunderbye fra forbundet som deltok en dag.

Regionsmøte SørVestlandet
Avdelingene i regionen avholdt fellessamling 4. - 5. oktober 
på Radisson Blu Hotel Haugesund med 27 deltakere. For-
målet med møtet var forberedelser til Landsmøtet og gjen-
nomgang av innsendte forslag. Fra avdeling 22 møtte Aud 
Sissel Birkeland, Bjørn Nedreaas, Wenke Heien, Brikt-Terje 
Skipanes, Torstein Engevik, Eli Bjellebø Kalvik, Jorunn 
Egeland, Helga Skjeie, Harald Berge, Anne Egaas, Bjørn 
Axel Aunan og Petter Gabrielsen.

ÅRSMØTE OG JUBILANTFEST
Årsmøte
Avdelingen avholdt årsmøte i tilknytning til avdelings-
konferansen den 16. mars. Årsmøtet vedtok fire forslag. 
Det møtte 37 medlemmer.

Jubilantfest
Avdelingen hadde totalt 58 jubilanter, og av disse deltok 
tolv personer på jubilantfesten.
Det var fire 25-årsjubilanter, en 40-årsjubilant og syv 
50-års jubilanter til stede. Til sammen 92 personer deltok på 
jubilant festen. Tradisjonen tro ble det ble servert tre retters 
festmeny, og det var taler og hilsener til jubilantene. For-
bundsleder Jonny  Simmenes bisto ved utdelingen av for-

bundets hederstegn og blomster fra avdelingen. Etter mid-
dagen var det anledning til å ta seg en svingom til god 
dansemusikk.

1.  MAI
Avdelingsstyret deltok tradisjonen tro i 1. maitog i  Stavanger. 
Iført røde jakker og FLT-sydvester viste vi godt igjen bak 
FLT-fana. Toget gikk fra Folkets Hus til Byparken, hvor det 
var festmøte. Årets hovedtaler var Inga Marte Thorkildsen. 
Deltakere var Brikt-Terje Skipanes, Torstein Engevik, 
 Jorunn Egeland, Erik Melsom, Aud Sissel Birkeland, Inger 
Elise Kolstø, Bjørn  Nedreaas, Petter Gabrielsen, Helga 
Skjeie, Harald Berge.

MØTER OG KURS I REGI AV FORBUNDET
Forbundsstyremøter
Ranveig Johansen og Bjørn Nedreaas har deltatt på for-
bunds styremøter og landsrådsmøter.

FLTs Superkurshelg januar
Bjørn Nedreaas deltok på forbundets superkurshelg i Sør-
marka 11. - 13. januar, hvor han deltok på kurs i salg og 
markedsføring. Kurset gikk over tre moduler og var i regi av 
Addisco.

FLTs konferanse om Hele mennesket – hele livet 
Forbundet arrangerte 11. - 12. juni en meget vellykket kon-
feranse om livsfasepolitikk. Konferansen ble avholdt i Oslo, 
og deltakere fra avdelingen var Inger Elise Kolstø, Brikt-
Terje Skipanes,  Torstein Engevik, Jorunn Egeland, Harald 
Berge.

FLTs kvinnekonferanse 2013
Forbundet inviterte til kvinnekonferanse på Radisson Blu 
Hotel Nydalen i tiden 28. - 29. august. Konferansen skulle 
gi inspirasjon og faglig påfyll innenfor temaer som berører 
kvinner og  arbeidsliv. Blant foredragsholderne var Gudrun 
Schyman, Elin Ørjasæter og Alexandra Plahte. Fra avdel-
ingen deltok Aud Sissel Birkeland, Wenke Heien og Jorunn 
Egeland på konferansen.

Kurs for landsmøtedelegater
Forbundet arrangerte kurs for alle landsmøtedelegater på 
Gardermoen i tiden 7. - 8. oktober. Formålet var forberedte 
og godt  skolerte delegater. Opplæringen skulle sikre forstå-
else for, og deltakelse i den demokratiske prosessen på 
landsmøtet. 
Tolv av avdelingens delegater deltok på kurset.

FLTs 16. ordinære Landsmøte
Forbundets landsmøte ble avholdt i tiden 26. - 29. oktober i 
Oslo Kongressenter. 

MØTER OG ARRANGEMENTER 2013  
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Landsmøtet ble for første gang gjennomført elektronisk og 
alle delegater fikk ved åpningen utdelt hvert sitt lesebrett 
hvor alle landsmøtedokumenter var lagt inn.
Delegater fra avdelingen var Aud Sissel Birkeland, Brikt-
Terje Skipanes, Wenke Heien, Jorunn Egeland, Unni 
 Grødeland, Eli Bjellebø Kalvik, Torstein Engevik, Carl 
 Eivind Mølstre, Helga Skjeie, Bjørn Romsbotn, Harald 
 Berge, Anne Egaas, Odd Terje Sandvik, Jan Helge Havsø, 
Svein Hellevik, Bjørn Aunan. I tillegg deltok Ranveig 
 Johansen og Bjørn Nedreaas fra forbundsstyret, samt 
 pensjonistobservatør Petter Gabrielsen.

FLTs mottakelse for 2. nestleder Arnstein Aasestrand
Bjørn Nedreaas representerte avdelingen ved forbundets 
mot takelse i Oslo Kongressenter fredag 29. november i 
 anledning 2. nestleder i FLT Arnstein Aasestrands 50-års-
dag. Bjørn overrakte boka «Rogaland – vilt og vakkert» fra 
avdelingen. 
 
Tariffråd 2012 - 2014
Forbundet har etablert tariffråd for Arbeidslederavtalen, 
Teknisk funksjonæravtalen inkl. attføringsbedriftene, ASVL 
avtalen og Arbeidslederavtalen innenfor hotell og restau-
rant. Avdelingen har følgende representanter i tariffrådene: 
Harald Berge (Arbeids lederavtalen), Jan Helge Havsø 
 (Teknisk/attføring), Elisabeth Strøm (Teknisk), Marianne 
Hansen Hogneland (ASVL). Tariff rådene avholder jevnlige 
møter.

KURS OG KONFERANSER
Avdelingen har i løpet av 2013 avholdt tre konferanser og 
ett kurs. 

Avdelingskonferanse
Avdelingskonferansen for 2013 ble avholdt 15. - 17. mars 
på Rica Airport Hotell Stavanger, Sola. Konferansen var 
åpen for alle  yrkesaktive medlemmer, og hadde 61 deltak-
ere. Årets hovedtema var Ledelse, og det var engasjert man-
ge interessante foredrags holdere. Konferansen ble meget 
vellykket. Forbundet var rep resentert ved forbundsleder 
Jonny Simmenes som holdt inn ledningsforedraget.

Lønnskonferanse
Avdelingens årlige lønnskonferanse ble avholdt på Rica 
Airport Hotel Stavanger, Sola i tiden 12. - 13. april. For-
bundsleder Jonny Simmenes var veileder for konferansen 
og loste deltakerne solid gjennom lønnsparagrafene i over-
enskomst for Tekniske Funksjon ærer og for Arbeidsledere. 
Det var 11engasjerte og ivrige del takere, og det var god 
 anledning til å stille spørsmål til veileder og til å diskutere 
med andre konferansedeltakere.

Styrekonferanse
Årets styrekonferanse ble avholdt i Gdansk i tiden 15. - 18. 
nov ember med Vegard Hansen som veileder fra forbundet. 

Konfe ransen ble avholdt i Solidaritets lokaler på hoved-
kontoret i Gdansk. Hovedtema var fagbevegelsens historie i 
Polen samt liberal isering av arbeidsmarkedet i Europa og 
fagforeningenes vilkår i et liberalisert arbeidsmarked.
Styret fikk møte visepresidenten i Solidaritet som holdt et 
engasjert og interessant foredrag om hendelsene som ble 
forløperen til opprettelsen av Solidaritet. Deltakere på kon-
feransen var Aud  Sissel Birkeland, Bjørn Nedreaas, Inger 
Elise Kolstø, Jorunn Egeland, Wenke Heien, Kjell Morten 
Skåland, Torstein Engevik, Carl Eivind Mølstre og Petter 
Gabrielsen. 

Kommunikasjon og ledertrening
Avdelingen arrangerte Kurset Kommunikasjon og leder-
trening over tre helger i september, oktober og november. 
Formålet med kurset var å bidra til økt kompetanse hos le-
dere i forhold til kommunikasjon som motiverer medarbeid-
ere. Motiverte medarbeid ere gir økte prestasjoner for den 
enkelte og gir virksomheten bedre lønnsomhet. Det var 12 
deltakere på kurset som raskt ble fulltegnet.
 
KURS OG KONFERANSER I REGI AV ANDRE
Fellessamling for avdelingene i Region Sørvest
Avdelingene i regionen valgte å avholde en felles samling 
for  styrene i regionen 22. - 23. februar på Stord Hotel. 
 Hovedtema for samlingen var gjennomgang av vedtekter og 
forbundets forslag til prinsipprogram, samt utarbeidelse av 
forslag til Landsmøte. 
Fra avdeling 22 møtte Aud Sissel Birkeland, Wenke Heien, 
Brikt-Terje Skipanes, Erik Melsom, Torstein Engevik,  Petter 
 Gabrielsen, Jorunn Egeland og Bjørn Nedreaas (lørdag).

Regionkonferanse SørVestlandet
26. - 27. april ble det avholdt regionskonferanse på Rica 
Maritim Hotell i Haugesund. 
Veileder var Stein Arne Lunderbye som informerte om 
 aktuelle tema vedrørende Landsmøte. Ellers ble videre sam-
arbeid om kurs og konferanser diskutert. Det var 12 del-
takere på konferansen, og fra avdelingen møtte Aud Sissel 
Birkeland, Bjørn Nedreaas og  Jorunn Egeland.

EnergiRike konferanse
EnergiRikekonferansen er en årlig konferanse om energi, 
klima og verdiskapning. Bjørn Nedreaas deltok på konfe-
ransen som ble avholdt i  Haugesund i tiden 6. og 7. august. 

MØTER I LO - SAMMENHENG
LO i Norge
Aud Sissel Birkeland har møtt i LOs representantskap på 
møte i februar, som valgt representant fra forbundet. 

LO i Stavanger og Omegn
Kontrollkomitéen i LO i Stavanger og Omegn

Brikt-Terje Skipanes sitter i kontrollkomitéen og har deltatt 
i  møter.



10           ÅRSBERETNING 2013

Året 2013 har vært et aktivt år for seniorklubben. Vi har hatt mange 
aktuelle innledere på møtene og vi fikk gode diskusjoner i etterkant. 
I 2013 er det innmeldt 6 medlemmer fra Avd 93 Sandnes.
 
Det har vært innledere på tema som:
- Sykehuset i våre hender. 
- Hva har den rødgrønne regjeringen feilet på?
- Hva kan arbeiderpartiet arbeide med frem til valget  
 for å øke oppslutningen?  
- Hvordan gikk valget? 
- Vi har også hatt innledere som har vist oss planene  
 og fremdriften på Ryfastprosjektet.

Vi har hatt 2 tematurer med buss til Stord og Kvinesdal.

Det ble i 2013 avholdt 7 medlemsmøter, 5 styremøter
og 2 temabussturer. 

Onsdag 09. januar .........Samhandlingsreformen. 
 Innleder Cecilie Bjalland.
Onsdag 13. februar ........Årsmøte.
 Etter årsmøtet fikk vi et innlegg av leder i  
 avdeling 22, Aud Sissel Birkeland som  
 redegjorde for fremtiden for avdeling.
Onsdag 13. mars ............Sykehuset i våre hender, 
 ved Johannes Hausken.
Torsdag 09. april ...........Valget i september, 
 Redaktør Lars Helle Stavanger Aftenblad.
Mandag 13. mai ............Hva kan arbeiderpartiet arbeide med frem til 
 valget. Innleder Eirin Sundt.
Onsdag 11. september ...Oppsummering og synspunkter etter valget.
 Innleder Frode Berge.
Onsdag 25. september ...Høsttur til Aker Stord Verft på Stord.
 Her fikk vi omvisning på verftsområdet og  
 museet som de ansatte hadde opparbeidet  
 var spesielt inntresant. Vi fikk også  
 bevertningi kantinen før vi satte kursen  
 hjemover.
Onsdag 09. oktober .......Ryfastprosjektet. 
 Innleder Dag Johannes Daland.
Onsdag 13. november ....Samhandlingsreformen. 
 Innleder Elsa Kristiansen.
Onsdag 04. desember ....Julebusstur til Halvorsen Offshore 
 i Kvinesdal. Hvor vi fikk orientering om 
 virksomheten og vi avsluttet med deilig 
 julemiddag med tilbehør på Moi Hotell.

Petter Gabrielsen og Arne Sæthre deltok på tillitsvalgtkonferansen i
Pensjonistforbundet i Rogaland den 16.oktober 2013.
Informasjon om Sesam – regionalt kompetansesenter for eldre-
medisin og samhandling.

Styret i 2013 har bestått av:
Formann Petter Gabrielsen
N. Leder / Sekretær Karl Børge Larsen
Styremedlem Bjørn Tengesdal
Styremedlem Arne Sæthre

Årsmøte
LO i Stavanger og Omegn avholdt årsmøte den 24. april. 
Brikt-Terje Skipanes ble gjenvalgt til kontrollutvalget og 
som vara medlem til LOs fylkeskonferanse i Rogaland.
FLT var på dette møtet representert ved Brikt-Terje  Skipanes 
og Jorunn Egeland.

LO i Dalane 
Aud Sissel Birkeland og Wenke Heien sitter i styret i LO i 
Dalane. Aud Sissel og Wenke har deltatt på styremøter, 
 representantskapsmøter og årsmøte. 

LO i Nord Rogaland 
LO i Nord Rogaland avholdt årsmøte 23. april. Fra avdel-
ingen deltok Inger Elise Kolstø.

Samvirkende fagforeninger, Stavanger
Ranveig Johansen har deltatt på møte i kontrollkomiteen, 
mens Jorunn Egeland har deltatt på styremøter i for-
retningsutvalget. Torsdag 23. mai ble det avholdt årsmøte i 
Samvirkende Fag foreninger i Stavanger. Jorunn Egeland 
gikk ut av forretnings syret, Ranveig Johansen ble gjenvalgt 
til kontrollkomitéen mens Brikt-Terje Skipanes ble valgt til 
innstillingskomitéen. Jorunn Egeland representerte FLT på 
årsmøtet.

Folkets Hus i Stavanger
Folkets Hus har fått ny cateringleverandør som fikk presen-
tere seg på frokostmøte 11. 
april. Det var også satt av tid til presentasjon av Trond 
 Ullenes’ program for konfliktløsning for tillitsvalgte, samt 
tilbud om  konfliktløsning når konflikten allerede er blitt et 
problem på  arbeidsplassen (konsulenttjenester). Aud Sissel 
Birkeland og  Petter Gabrielsen representerte avdelingen.

Norsk Folkehjelp
Petter Gabrielsen er avdelingens representant i Norsk Folke-
hjelp, men har ikke mottatt møteinnkallinger i løpet av året.

Sparebank1 SR-Banks julemøte
Sparebank1 SR-Bank i Stavanger arrangerte 28. november 
julemøte for sentrale tillitsvalgte i fagforeningene i 
 Stavanger. Aud Sissel Birkeland og Jorunn Egeland deltok 
fra  avdelingen. 

AOF 
AOF Sandnes & Jæren
Styremøter og årsmøte
Ranveig Johansen er styremedlem i AOF Sandnes & Jæren, 
og har deltatt på styremøter. Det har ikke vært avholdt 
 årsmøte. 

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

FLTs SENIORKLUBB
AVD. 22 i ROGALAND

Årsmelding 2013 fra
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Leder Aud Sissel Birkeland  ............Covent AS
Nestleder Bjørn Nedreaas ......................Hydro Aluminium Karmøy
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
 Inger Elise Kolstø ..................Zalaris AS

Varamedlemmer Torstein Engevik ....................Aker Solutions Stavanger
 Carl Eivind Mølstre ...............Marine Aluminium
 
Seniorrepresentant Petter Gabrielsen ...................Leder seniorklubben avdeling 22

Revisorer 1. Rune Røisland ...................Rosenberg WorleyParsons 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 
 Erik Melsom
 Torstein Engevik

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 
 Carl Eivind Mølstre (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 .............. Torstein Engevik
 Erik Melsom

AOF Haugalandet, representantskapet ...................... Inger Elise Kolstø
 Bjørn Nedreaas
 Eli Bjellebø Kalvik (vararepresentant)  

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

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

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

STYRETS SAMMENSETNING
Styret for 2013 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 15. mars 2014 kl. 16.15

Radisson Blu Royal 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 lørdag 1. mars 2014
Avdelingsstyret oppfordrer alle medlemmer til å delta på årsmøtet

Husk å melde deg på Avdelingskonferansen som går  
14.-16. mars på Radisson Blu Royal Hotel, Stavanger.
Konferansen er gratis for yrkesaktive medlemmer 
og studentmedlemmer, tilbud for ledsagere.
Påmelding enten til avd22@flt.no, via vår nettside
eller facebookside. Påmeldingsfrist 21. februar.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
FLT AVDELING 22 I ROGALAND


