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Løkkeveien 22, 4008 Stavanger
Telefon kontor 936 65 655
Tlf. leder 907 74 722
E-post: avd22@flt.no

MEDLEMMER
SOM HAR
GÅTT BORT
I ÅR 2015
Anne Margrethe Bern
Svein Borsody
Odd Ivar Andersen
Herbert J Hellem
Christian Hammond Nilsen
Wenche Nøland
Bjørn Eddie Sørensen
Ingar Tinnesand
Nils Steinar Tveit
Sverre Vatsvåg
Terje Eriksen
Ånen Helgeland
Halvar Horpestad
Harald Hummervoll
Henning Ihlen
Kåre Olav Jevnaker
Johan Wilmar Landen
Eli Skjelbred Sylte
Arne Sæthre
Knut Sørensen
Bjarne Undheim

VI MINNES
DISSE KAMERATER
OG LYSER FRED
OVER DERES MINNE
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ÅRET 2015 FOR AVDELING 22 i ROGALAND

Avdelingen hadde pr. 31.12.2015 2501 medlemmer. Det har vært
173 nyinnmeldte men det har vært 166 utmeldinger fra
avdelingen i løpet av 2015. Til tross for dette er avdeling 22 i
Rogaland den største FLT-avdelingen i landet.
Region Sør-Vest har blitt valgt ut av forbundet som satsingsområde i det som er kalt prosjekt 6.6. At prosjektet har fått dette
navnet skyldes saksnummeret dette forslaget fikk på landsmøtet
i 2013. Den delen som region Sør-Vest er utvalgt til er rekrut
tering av nye medlemmer innenfor prioriterte områder. De andre
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På grunn av krisen i næringslivet var det ikke store forventninger
til mellomoppgjøret i 2015. Resultatet i forhandlingene mellom
LO og NHO var et 0-oppgjør. Det ble allikevel gitt et lavtlønnstillegg på kr. 1,75 pr time for overenskomster med en gjennomsnittslønn under 90% av gjennomsnitts industriarbeiderlønn,
kr. 388.013. Oppgjørets ramme var på 2,7%. Oppgjøret ble
enstemmig vedtatt av LOs representantskap.

Prosjekt 6.6. har også en satsing på gang i
Trøndelag. Der skal prosjektet ha organisasjonsbygging som satsingsområdet og
målet er å få avdelinger med liten eller
ingen aktivitet til å fungere.

lg

Avdelingen har siden årsmøtet hatt organisasjonsarbeider i 20%
stilling. Hovedoppgaven for organisasjonsarbeideren har vært å
få rettet opp i feil e-postadresser til våre medlemmer og å lage en
liste over tillitsvalgte og kontaktpersoner i de forskjellige
bedriftene. Dette arbeidet er kommet ganske godt i gang men det
er begrenset hva en person får gjort i 20% stilling. Organisasjonsarbeideren har også deltatt på drøftingsmøter ved ned
bemanninger, i tillegg til at rekruttering har vært en viktig del av
arbeidet.

aktive avdelingene som skal delta i dette prosjektet er
nd
avdeling 14 Bergen og avdeling 107 Sunnhordland.
a la
g
o
Det er nå utlyst stilling som prosjektarbeider ut
iR
2016 og det blir spennende å se hvem som blir
ansatt. Vi i avdelingsstyret satser på et godt
samarbeid med den personen som blir
ansatt sentralt i FLTs organisasjons
avdeling men skal jobbe i region Sør-Vest.

He

2015 har vært et krevende år for avdeling 22. Året har fortsatt
slik 2014 sluttet med oppsigelser og permitteringer, særlig innenfor bedrifter som er knyttet til oljeindustrien. De som mister
jobben får føle på kroppen det vanskelige arbeidsmarkedet som
er i vår region. For øyeblikket har Rogaland den høyeste
arbeidsledigheten i landet. Årsmøtet 2015 vedtok å gjeninnføre
engangsstøtten på kr. 1.000,00 til de som ble permitterte. Dette
er ment som en hjelp og støtte i karensdagene før de mottar
støtte fra det offentlige. Dette er en støtte som mange av våre
medlemmer har benyttet seg av. Det er viktig å presisere at
avdelingen er nødt til å få kopi av vedtaket fra NAV der medlemmene blir innvilget dagpenger under permittering.

Avdelingen var synlige flere steder i fylket i
forbindelse med demonstrasjonene som ble arrangert i
forbindelse med svekking av arbeidsmiljøloven. Tradisjonen tro var også FLT et godt synlig innslag i 1. mai-toget i
Stavanger. Dette er en flott tradisjon som er etablert i avdelingen
at styret deltar og er godt synlige i toget.
Næringslivet på Sør-Vestlandet har ikke fått mye hjelp fra
regjeringen når det gjelder å redusere de skadene som oljeprisfallet og den påfølgende bråbremsen innenfor offshorenæringen
medførte. Når en begynte å se konturene av en krise under
oppseiling så var statsminister, finansminister og nærings
ministerens bidrag å fortelle at det var ingen krise. Dette har nå
endret seg til at næringslivet nå er inne i en omstilling som måtte
komme før eller senere. Regjeringen burde vært føre var og
bevilget penger til infrastruktur, vedlikehold av offentlige bygg
og eiendommer. Det kunne også vært gitt støtte til prosjekter
som er i støpeskjeen for at disse kunne blitt igangsatt nå, i stedet
for at de blir skjøvet ut i tid.
Den sittende regjering ved tidligere arbeidsminister Robert
Eriksson har også greid å rasere en hel bransje. Attførings
bransjen som i all hovedsak har vært forbeholdt ikke kommer
sielle aktører har nå blitt kommersialisert og det viser seg at de
ikke-kommersielle vinner ca 20% av anbudene mens de kommersielle vinner 80%. Dette skyldes at seriøse bedrifter med
egne ansatte har en fast kostnad som må dekkes inn mens flere
av de kommersielle skal leie inn «enkeltmannsforetak» for å
utføre jobbene. Ingen seriøse bedrifter har mulighet til å konkurrere på pris under slike forhold. Det som er skremmende er at
det sannsynligvis aldri vil være mulig å forbeholde slike tiltak til
ikke-kommersielle i framtiden.
Avdelingen har i året som har gått bevilget penger til mennesker
på flukt.
Styret i FLT avdeling 22 i Rogaland håper at krisen i nærings
livet i vår region snart har nådd sitt bunnivå og at vi og våre
medlemmer går lysere tider i møte.

Forbundsleder Jonny Simmenes i Stavanger under
aksjonen «Norge trenger oljeindustrien».

Helge Stølen Reiestad
leder, avdeling 22 i Rogaland
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ORGANISASJONSARBEIDEREN
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Som avdelingsleder innledet med å si i årsmelding, så har det
vært et krevende år for avdeling 22. Mine arbeidsoppgaver
skulle i all hovedsak være å få rettet opp e-post adresser
B ri k
for alle avdelingens medlemmer, samt å oppsøke og
t -Te
r je
verve flere medlemmer. Arbeidssituasjonen i
Sk
oljefylket førte som kjent til omstilling og
nedbemanning, dermed 15.1-møter også for
undertegnede.
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Etter siste årsmøtet var jeg ivrig og klar
for å få utarbeidet en FLT folder med
bedrifts tillitsvalgt informasjon, tilpasset
våre medlemsbedrifter. Folderen ble
godkjent og applaudert hos FLT sentralt.
Avdelingen har ikke utnyttet dette i
perioden. Kun en medlemsbedrift fikk prøve
folderen, dessverre kom bedriften opp i en
kraftig omstilling og eierstrukturendring, derfor
lite målbart så langt. Håper avdelingen følger opp
og får produsert foldere for medlemsbedrifter som
ønsker det.
Aktivitet med verving og stand på høyskoler og bedrifter. Gode
opplevelser er det enkleste ordet i denne sammenheng. Å møte
interesserte ansatte som ikke har hørt, eller hørt litt om FLT er
veldig givende, å selge et ekte produkt er en selgers drøm.
«What`s in it for me?», «What do I get out of it?» er i og for seg

en utfordring å treffe med, men fornøyde medlemmer gir oss
stadig det rette svaret.
Verve medlemmer på hotell og restauranter i distriktet er en
møysommelig affære. Å treffe disse lederne er ikke så enkelt,
vanskelig å samle flere av dem samtidig og resultatene lar alltid
vente på seg. Over tid når vi nok flere og flere også her. Stand på
UiS under fadderuken er alltid spennende, men det er ikke godt
nok dersom vi ikke klarer å være til stede jevnlig i ettertid. LOs
student service i Rogaland har en viss kontakt på skolen, men
det er ikke en fast ordning som FLT er med på. Derimot er stand
på medlemsbedrifter noe som alltid gir resultater i nye medlemmer. Videre blir det spennede å se om det blir nye medlemmer på
bedrifter jeg har vært og besøkt og som ikke har tariffavtale i
dag.
Samarbeidet med prosjektkoordinator/rådgiver Camilla Hanses
Nygaard i FLT har vært veldig nyttig. To av stand-dagene ute i
bedrift har vi gjort sammen. Camilla leder FLTs organisasjonsprosjekt, Prosjekt 6.6, hvor undertegnede er en av represen
tantene fra den ytre organisasjon. Prosjektet har ført til at
avdelingene i region Sørvest ble utpekt som satsningsområde for
rekruttering og verving i 2016. I region Trøndelag skal prosjektet
ha organisasjonsbygging som aktivitet. Prosjekt 6.6 skal
evalueres i forkant av landsmøte i 2017.
Brikt-Terje

Tai Nguyen (FLT medlem) og Solfrid Lerbrekk
(LO ungdom) på UiS.

Brikt-Terje Skipanes og Camilla Hanses Nygaard
hos Aker Solutions i Egersund.

4

ÅRSBERETNING 2015

Camilla Hanses Nygaard på konferanse i region Sørvest.

FORBUNDETS HEDERSTEGN i 2015
Følgende personer vil bli tildelt forbundets hederstegn
for oppnådd 25, 40, og 50 års medlemskap i 2015.

25-års nålen

Ingvar Grande

Oddvar Enervold

Frode Torkeldsen

Jan Inge Johnsen

Christer Gustavsson

Judith Hebnes

Morten Løvli

Vidar Haugland

Steinar Linge Valdal

Martin Schneidereit

Odd Rune Hølland

Tommy Svendsen

Olav Vik

Kjetil Stokkeland

Frode Nikolai Liabø

Thorleif Gravdal

Harry Flatø

Christer Viggen

Brikt Terje Skipanes

Marit Ravndal

Einar Dydland

Arild Karlson

Bjørg Rygnestad

Jan-Egil Johansen

Leif Kristian Larsen

Johnny Larsen

Rune Johansen

Harald Heitmann

Gro Færaas

Mona Vareberg

Tom Østebrød

Inger Synnøve Mossige

Siri Øren

Terje Henriksen

Terje Rafdal

Ranveig Marie Johansen

Alf Einar Ørke

–––––––––––––––––––

Hans -Petter Rekanes

Terje Rørtvedt
Ola Kvia
Bente Bekesi
Astrid Elisabeth Sæstad
Dankertsen

–––––––––––––––––––

40-års nål
og diplom

50-års gaven
Petter Gabrielsen

Egil Svein Aarthun
Egil Johnsen

Liv Bente Johnsen

Aage Undheim

Olav Andreas Thingbø

Frode Harald Tapio

Alf Svensen

Jan Steensrud

Ivar Iversen

Arne Lillegraven

Rune Edland

Per Sigve Svendsen

Britt Elisabeth Endresen
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AVDELING 22 i ROGALAND

UTDRAG FRA MARKEDSPLAN 2015
Markedsmål:
Langsiktig målsetting: Den langsiktige målsettingen er å øke engasjementet blant tillitsvalgte og medlemmer
Kortsiktige målsettinger:
Resultat:
- Rekruttere 200 nye medlemmer
- 171 nye medlemmer
- Rekruttere 50 studentmedlemmer
- 4 nye studentmedlemmer
- Tydeligere profilering av forbundet
- Se bruk av sosiale medier og plan for profilering
- Tettere kontakt med bedriftskontakter/-grupper
- Informasjon via e-post, se ellers besøksplan bedrifter
			og kurs/konferanser
- Bedrifts- og skolebesøk
- Se besøksplan skoler og bedrifter
- Gjennomføre planlagte kurs og konferanser
- Det er avholdt seks planlagte konferanser og to kurs
- Gjennomføre studentarrangementer
- Ikke gjennomført

BESØKSPLAN – SKOLER
Tiltak
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

Hensikt
Profilere FLT
Verve nye student
medlemmer
Informasjon og
rekruttering
Synliggjøring av FLT
Oppfølging av
skolebesøk
Pleie studentmedlemmer

Når
Januar/juni
April

Forventet effekt
Flere studentmedlemmer
Kunnskap om FLT
Flere studentmedlemmer

April
August
August

Status pr. 31.12.2015
- Stand på EnergiRike-konferansen
er veldig dyrt
- Aktivitet ifm studentstart i august
planlegges og gjennomføres av
organisasjonsarbeider
- Fadderuka på UiS uke 34: Torstein og
Brikt-Terje stod på stand flere dager
- Bjørn R. stod på stand mandag 17. og tirsdag
18. august.

August
August
BRUK AV SOSIALE MEDIER

Tiltak
1. Etablere plan for
publisering på
Facebook og nettside
2. Ad hock saker
3. Markedsføre student
medlemsskap blant
egne medlemmer på
Facebook

Hensikt
Nå ut med informasjon
om FLT til flere

Når

Forventet effekt

Januar

Mer informasjon til
allmenheten
Skape oppmerksomhet og
Kontinuerlig engasjement

Status pr. 31.12.2015
- Etablert publiseringsplan for markedsføring
av avdelingskonferansen i mars 2015
Publiseringen fungerte godt i praksis
- Oppfordre til mer besøk på FLTs Facebookside, sendt ny melding til alle bedriftskontakter. Pr. 15/8 når vi ca. 10 % av medlemmene
(233) med info via Facebook. Måltall for
besøk av siden er 400 i løpet av 2015
- Det er utarbeidet plakat
- Invitere venner til å like siden
- Status pr. 31/12: 265 liker siden
- Dato for avdelingskonferansen 2016 må
publiseres

PLAN FOR PROFILERING
Tiltak
Hensikt
Synliggjøring, profilering
Eget vervemateriell,
reklameartikler
- Skriveunderlag
- Sydvester FLT-Regn
med oss
- Drops
Synliggjøring, profilering
Profilering
- Røde jakker
- Kalender A4 2016
- Veggkalender 2016
- FLT-foldere tilp.
bedrifter
- Annonsering/profilering
- Informasjonsmateriell
på et forståelig språk for
fremmedspråklige
- Ny fane
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Når
Snarest

Forventet effekt
Synliggjøring,
merkevarebygging

Status pr. 31.12.2015
- Skriveunderlag er mottatt
- «FLT-regn med oss»-sydvester er mottatt

Vår
Høst
Høst
Vår
Vår/høst

Synliggjøring, informasjon

- Røde jakker er motatt til 1. mai
- A4-kalendere 2016 er mottatt
- Veggkalendere 2016 er motatt
- FLT-foldere er utarbeidet for Aker Solutions
og GMC
- Annonsering skal foregå i fagblader
- Liten interesse for å utarbeide materiell for
fremmedspråklige, for eksempel latvisk
- Lommebøker/kortholdere er mottatt
- FLT-nett er mottatt
- Leverandør funnet, avdelingsfane bestilles

Visjon: For en Lettere og Tryggere hverdag!
Målsettinger: FLT skal være et naturlig førstevalg for våre målgrupper.
BESØKSPLAN – BEDRIFTER
Tiltak
Bedriftsbesøk i Rogaland
- Fagforeningsdag Aker
- Vekst- og attføringsbedrifter i
Rogaland
- Møte med GE (alle)
- Møte hos Tine
- Miljøgartneriet
- Prima Slakt
- Jærkylling
- Bedriftsbesøk på
grunnlag av
behov fremkommet
gjennom
tillitsvalgtsamlinger
- Aski + Uni-K + Solstein

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

Når
Januar
Vår

Forventet effekt
Status pr. 31.12.2015
Flere fornøyde medlemmer, Utført bedriftsbesøk hos:
- 27/1: Uninor, vervet 3 – 4 nye
forbedret kontakt, nye
- 28/1: Norsk Stein AS på Jelsa, holdt appell i
medlemmer
Hjelp for tillitsvalgte, større forbindelse med den politiske streiken mot
forringing av Arbeidsmiljøloven. Invitert
engasjement
tilbake for å rekruttere medlemmer
- Deltatt på rekrutteringsmøte Kverneland
Group med LO favør
- Møte med Tine Sola og Kviamarka
- Fått ett nytt medlem på Tine Klepp
- Bedriftsbesøk i de andre bedriftene er lagt
på is i påvente av prosjekt 6.6
- Møte med GE gjennomført, 45 medlemmer,
klubbstyre er valgt
- Møte med Tine Klepp avholdt, 4 medlemmer
- Møte med Tine Kviamarka, ingen
medlemmer.
- Tine Sentrallager, Klepp har nå 5 – 6
medlemmer
- Vært i kontakt med Radissons, Clarion
Stavanger, Thon Hotels Stavanger, NB!
Sørensen, Scandic Forus, Scandic Park
Stavanger, Alstor, Thon Hotel Stavanger,
Comfort Hotel Stavanger, Egon, Quality
Residence, Sola Strand Hotel, Quality
Airport Hotel, Scandic Airport Hotel,
Gamlaverket, Hotell Sverre, Big Horn Steak
House, Kronen Gård, Thon Hotel Lura, Viste
Strand Hotel.
- Vervemøte hos Quality lab og Siemens
- Besøk hos GMC HVAC, kontakt med LOs
ungdomskontakt, stand-dag HSH 19/10
- Bekreftet stand dag UiS 29/10
- Besøk på Solstein, 7 nye medlemmer
- Stand-dag og infomøte 5/11
- Oppfølging av tidligere hotellbesøk
- Kontakt med medlemmer på bedrifter uten
tillitsvalgte, tidkrevende aktivitet
- Radisson Atlantic, 2 nye medlemmer

PLAN FOR MØTER, KURS OG KONFERANSER
Tiltak
Konsernkonferanse
Nortura

Hensikt
- Utviklingen innen
konsernet

Konsernkonferanse Aker
Solutions

- Utviklingen innen
konsernet

Avdelingskonferanse/
årsmøte

- Profilere avdelingen

Lønnskonferanse

- Opplæring i bruk av
overenskomster i
lønnsforhandlinger,
protokoll, lønnskrav,
forhandlingsteknikk
Regionskonferanse
- Organisasjonsutvikling
Lov- og avtaleverket med - Tillitsvalgte med
vekt på omstilling
kunnskap om lov- og
avtaleverket
Kurs i kommunikasjon
- Utvikling av
og ledertrening
medlemmer

Når
Forventet effekt
6. – 7. februar Engasjere medlemmene,
fornøyde medlemmer, økt
medlemsvekst
13. mars
Engasjere medlemmene,
fornøyde medlemmer, økt
medlemsvekst
13. – 15.
Engasjere medlemmene,
mars
fornøyde medlemmer, økt
medlemsvekst
24. – 25. april Økt kunnskap om lønnsforhandlinger i henhold til
forbundets overenskomster

Status pr. 31.12.2015
- 38 deltakere
- 20 deltakere
- 84 deltakere
- 14 deltakere

29. – 30. mai Engasjerte tillitsvalgte
- 13 deltakere
29. – 31. mai Evne til å takle omstillings - 16 deltakere
prosesser
18. – 20
september

Godt skolerte medlemmer

- 14 deltakere
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MØTER, KURS OG ARRANGEMENTER 2015
MØTEVIRKSOMHET
Styre- og arbeidsutvalgsmøter
Avdelingen har avholdt ni styremøter, mens arbeidsutvalget i perioden har hatt tolv møter.
De fleste AU-møtene har vært avholdt på telefon eller via Skype for
Business. Hovedsakene for styret har vært utarbeidelse og oppfølging
av markedsplan, rekruttering, medlemspleie, oppfølging av økonomi,
oppfølging av prosjekt 6.6 (rekruttering og profilering i Sørvest
regionen), samt løpende saker. Mange medlemmer tar kontakt med
avdelingen for hjelp og støtte. Leder, nestleder og andre medlemmer
av styret har deltatt i mange møter. Møtene har dreid seg om eta
blering av bedriftsgrupper, hjelp i drøftingsmøter, oppsigelsesmøter
og vedrørende ulike andre medlemssaker. AU har fått intern opp
læring i bruk av avdelingens sky. AU har også deltatt på møte/ informasjon om forbundets nye nettsider.
ÅRSMØTE OG JUBILANTFEST
Årsmøte
Avdelingen avholdt årsmøte i tilknytning til avdelingskonferansen den
14. mars og det møtte 44 medlemmer. Årsmøtet vedtok fire forslag:
Økonomisk støtte til permitterte medlemmer, videreføre 20 % stilling,
pensjonister gis mulighet til å stille på avdelingskonferanser i avdel
ingens regi, endring av retningslinjer for avdelingen.
Jubilantfest
Avdelingen hadde totalt 97 jubilanter, og av disse deltok 19 personer
på jubilantfesten. Det var åtte 25-årsjubilanter, fem 40-årsjubilanter
og seks 50-årsjubilanter til stede. Til sammen var det 115 feststemte
personer på festen. Det ble servert tre retters festmeny, og det var
taler og hilsener til jubilantene. Forbundsleder Jonny Simmenes bisto
ved utdelingen av forbundets hederstegn og blomster fra avdelingen.
Etter middagen var det dans og god stemning til langt på natt.
1. MAI
Avdelingsstyret deltok tradisjonen tro i 1. maitog i Stavanger. FLTfana, røde jakker og FLT-sydvester er blitt avdelings varemerke.
Toget gikk fra Folkets Hus til Byparken, hvor det var festmøte. Årets
hovedtaler var Eirin Sund, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.
I tillegg var det ungdomsappell ved Solfrid Lerbrekk og internasjonal
appell ved Faten Mahdi Al-Hussaini. Deltakere på 1. maimarker
ingen var Helge Stølen Reiestad, Bjørn Nedreaas, Jorunn Egeland,
Inger Elise Kolstø, Erik Melsom, Torstein Engevik, Hanne Kjersti
Knutsen, Wenke Heien, Helga Skjeie, Bjørn Romsbotn, Svein Arve
Log, Petter Gabrielsen.
MØTER OG KURS I REGI AV FORBUNDET
Forbundsstyremøter
Bjørn Nedreaas og Helge Stølen Reiestad har deltatt på forbunds
styremøter, båttur og Landsrådsmøter.
Regionskonferanse SørVestlandet
– oppstartskonferanse prosjekt 6.6
Det ble avholdt oppstartskonferanse for prosjekt 6.6 i Haugesund, for
region Sørvest 25. – 26. september. Bakgrunnen for prosjekt 6.6. var
Landsmøtets vedtak i 2013 om å starte et prosjekt med mål om å
styrke arbeidet med rekruttering, skolering og organisasjonsarbeid
ute i avdelingene. Prosjektet skal koordinere, bistå og drive utadrettet
virksomhet i samarbeid med de valgte avdelingene i prosjektperi
oden. Det er etablert en prosjektgruppe med ressurser fra indre og
ytre organisasjon. Prosjektets satsningsområder er organisasjons
bygging i region Trøndelag, og rekruttering i region Sørvest. Fra forbundet deltok Jonny Simmenes, Arnstein Aasestrand, Camilla
Nygaard, Frode Jarnborg og Kjetil Holm Klavenes på konferansen.
Fra avdeling 22 deltok Bjørn Nedreaas, Erik, Melsom, Jorunn
Egeland og Brikt-Terje Skipanes.
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Organisasjonsprosjekt 6.6
Brikt-Terje Skipanes er med i utvalget til Organisasjonsprosjekt 6.6
- ressursgruppe for kreativ input. Gruppen har avholdt flere møter i
løpet av året. Prosjektet har endt opp med to satsningsområder, disse
er rekruttering i region Sør-Vestlandet og organisasjonsutvikling i
region Trøndelag. Prosjektet skal evalueres våren 2017, før Landsmøte samme år.
Arbeidstidskonferanse
Arbeidstidkonferansen ble avholdt på Clarion Royal Christiania
Hotel i Oslo den 17. november, med middag kvelden i forveien. Formålet med konferansen var å sette fokus på et av de viktigste om
rådene innenfor arbeidslivet, nemlig arbeidstid. På grunn av tekno
logiske hjelpemidler har arbeidstiden gått fra å ha tydelige rammer til
at grensene er mer uklare mellom arbeid og når en har fritid.
Fra avdelingsstyret deltok Helge Stølen Reiestad, Bjørn Nedreaas,
Jorunn Egeland, Wenke Heien, Inger Elise Kolstø, Bjørn Romsbotn,
Torstein Engevik, Hanne Kjersti Knutsen, samt organisasjonsarbeider
Brikt-Terje Skipanes.
Tariffråd
Forbundet har etablert tariffråd for Arbeidslederavtalen, Teknisk
funksjonæravtalen inkl. attføringsbedriftene, ASVL-avtalen og
Arbeidslederavtalen innenfor hotell og restaurant. Mona Hommeland
Monsen er avdelingens representant i tariffrådet for ASVL. Tariff
rådene avholder jevnlige møter.
KURS OG KONFERANSER
Avdelingen har i løpet av 2015 avholdt seks konferanser og to kurs.
Konsernkonferanse Nortura
FLT-bedriftsgruppen i Nortura avholdt sin tradisjonsrike konferanse
på Clarion Hotel Energy i Stavanger i tiden 6. – 7. februar. Konferansen var åpen for alle FLT-medlemmer i Nortura, og det deltok 38
medlemmer på konferansen. Konferansen var svært vellykket med
interessant program og gode foredragsholdere. Irene Frenger fra forbundet sentralt orienterte om konsekvenser av endringer i Arbeidsmiljøloven, og deltakerne fikk ellers mye nyttig input om saker som
rører seg i konsernet, kunnskap om konflikthåndtering, samt informa
sjon om pensjon og LOfavør-ordningene.
Avdelingskonferanse
Avdelingskonferansen for 2015 ble avholdt 13. – 15. mars på Hotel
Scandic Stavanger Forus. Konferansen var åpen for alle yrkesaktive
medlemmer og hadde 84 deltakere. Noen av årets tema omhandlet å
gjøre suksess med røvere og banditter, om å være sjef i eget liv, etablering av merkevarer, skjulte muligheter, samt nytt fra forbundet.
Blant årets foredragsholdere var Tore Christiansen, Ingvard Wilhelmsen og mentalisten Vidar Hansen. Forbundet var representert ved forbundsleder Jonny Simmenes. Nytt av året var at det ble arrangert quiz
med faglige spørsmål. Været var nydelig og quizen ble derfor gjennomført utendørs, noe som ble svært godt mottatt av deltakerne.
Lønnskonferanse
Avdelingens årlige lønnskonferanse ble avholdt på Scandic Stavanger Airport på Sola i tiden 24. – 25. april. Veileder fra forbundet var
Marius Træland, og han underviste i blant annet hovedoppgjør, mellomoppgjør, lønnspolitikk, individuell lønnsdifferensiering, de fire
kriterier og mye mer på en lettfattelig måte. Det var 14 deltakere, og
det var god anledning til å stille spørsmål til veileder og til å diskutere med andre konferansedeltakere.
Regionskonferanse
Avdelingen arrangerte regionskonferanse på Radisson Blu Hotel i
Haugesund i tiden 29. – 30. mai. Konferansen hadde 13 deltakere, og
hovedtema var næringspolitikk ved Are Thomasgard. Ellers stod

s tatus for avdelingene og samarbeid om kurs og konferanser for 2.
halvår på programmet. Fra avdelingsstyret deltok Helge Reiestad,
Bjørn Nedreaas, Helga Skjeie, Wenke Heien, Bjørn Romsbotn og
Jorunn Egeland.

fra styret og flere andre FLT-medlemmer deltok på arrangementet i
Eigersund. Leder for avdelingen, Helge Stølen Reiestad var invitert
til Jelsa for å holde appell på bedriften Norsk Stein AS, hvor det var
samlet 50 – 60 personer.

Styrekonferanse
Årets styrekonferanse ble avholdt i Aberdeen, Skottland i tiden 1. – 4.
oktober. Marius Træland fra forbundet var med som veileder. Halvparten av den første dagen ble brukt sammen med representanter fra
Unite the Union, for å diskutere felles problemstillinger for fag
foreninger i oljebyer som Stavanger og Aberdeen. Spørsmål som
permitteringer og nedbemanninger i engineringsbedrifter, hvordan
beholde medlemmer ved permittering og oppsigelser, samt utford
ringer for oljeindustrien ved det grønne skiftet ble diskutert. Resten
av konferansen dreide seg mye om de samme temaene i forhold til
lov- og avtaleverk. Et viktig tema var også hvilke rettigheter permitterte og oppsagte medlemmet har. Deltakere på konferansen var
Helge Stølen Reiestad, Bjørn Nedreaas, Jorunn Egeland, Wenke

Heien, Torstein Engevik, Hanne Kjersti Knutsen, Erik Melsom, Inger
Elise Kolstø, Helga Skjeie, Bjørn Romsbotn, Svein Arve Log, Carl
Eivind Mølstre, Odd Jostein Bondhus og Petter Gabrielsen.

LOfavørkomitéen i Rogaland
Helga Skjeie sitter som representant for FLT i LOfavørkomitéen i
Rogaland. Hun har deltatt på jevnlige styremøter i komitéen.

Kurs i Lov og avtaleverket med vekt på omstilling
Det ble arrangert kurs i Lov og avtaleverket med vekt på omstilling i
tiden 29. – 31. mai. Kurset ble avholdt på Radisson Blu Hotel i
Haugesund, veileder var Marius Træland fra forbundet, og der var 16
deltakere.
Kurs i kommunikasjon og ledertrening
Det ble arrangert kurs i kommunikasjon og ledertrening i tiden 18.
-20. september. Kurset ble avholdt på Scandic Stavanger Airport på
Sola. Veileder for kurset var Elisabeth Mogaard fra forbundet, og det
deltok 14 personer.
KURS OG KONFERANSER I REGI AV ANDRE
Regionskonferanse SørVestlandet
Høstens planlagte regionskonferanse i regi av avdeling 14 Bergen,
ble ikke avholdt, da forbundet i samarbeid med avdeling 14 valgte å
arrangerte oppstartskonferanse for prosjekt 6.6 den helga.
Fornybarkonferansen 2015
Torstein Engevik deltok på Bergens Næringsråds Fornybarkonfe
ranse 2015. Konferansen ble arrangert 28. – 29. april på Radisson Blu
Royal Hotel i Bergen.
Avdelingskonferanse avdeling 14 Bergen
Avdeling 14 Bergen arrangerte konferanse i tiden 21. – 22.mars.
Helge Stølen Reiestad og Elisabeth Strøm fra avdelingsstyret deltok
på konferansen.
IA-konferansen 2015
IA-rådet i Rogaland og NAV Arbeidslivssenter arrangerte IA-konferansen «I gode og onde dager» den 28. oktober på Clarion Hotel
Energy i Stavanger. Bjørn Romsbotn deltok på konferansen.
MØTER I LO – SAMMENHENG
Onsdag 28. januar gikk LO, Unio og YS til politisk strek mot end
ringer i Arbeidsmiljøloven.
Streiken foregikk i tidsrommet kl. 14.00 – 16.00 og var en sterk markering av motstanden mot «oppmykning» av Arbeidsmiljøloven.
Fagbevegelsen demonstrerte mot økt bruk av midlertidige ansettelser, lengre arbeidsdager, mer pålagt overtid, søndag som arbeidsdag
for flere. Torstein Engevik, Erik Melsom, Helga Skjeie, Inger Elise
Kolstø og Jorunn Egeland fra avdelingsstyret deltok under demonstrasjonen på torget i Stavanger, sammen med flere andre medlemmer fra avdelingen. Regnet høljet ned, men FLT-representantene trosset dårlig vær under slagordet «Regn med oss» på FLT-sydvestene.
Stavanger utgaven av FLT-fanen viste godt igjen i Stavanger, mens
fana for avdeling Rogaland markerte FLT i Egersund. Wenke Heien

LO i Stavanger og Omegn
Årsmøte
LO i Stavanger og Omegn avholdt årsmøte 23. april. FLT var representert ved Hanne Kjersti Knutsen, Torstein Engevik og Bjørn Romsbotn.
Politisk markering
Onsdag 18. november ble det holdt en politisk markering utenfor
Oljemuséet, med hovedparolen «Norge trenger oljeindustrien». Fagforbundene Fellesforbundet, FLT, NITO, Lederne, Industri Energi,
SAFE og EL&IT deltok sammen med sentrale politikere, i marker
ingen. Ordføreren i Stavanger og lederne for fagforbundene holdt
appeller, deriblant Jonny Simmenes, forbundsleder i FLT. Fra

avdelingsstyret deltok Helga Skjeie, Wenke Heien, Jorunn Egeland,
samt organisasjonsarbeider Brikt-Terje Skipanes, som sørget for at
FLT-fana var på plass under markeringen.
Møte i 8. mars-komitéen
8. mars-komitéen 2015 avholdt sitt første møte 12. januar. Fokus
områder er kamp mot kvinneundertrykking, arbeidslivsspørsmål,
angrep på velferdsstaten og internasjonale spørsmål. Inger Elise

Kolstø representerte FLT.
LO Jæren
LO Jæren avholdt representantskapsmøte den 24. februar. Tema på
møtet var blant annet kampen mot svekkelsene av Arbeidsmiljø
loven, og LOs arbeid med høstens kommune-fylkestingsvalg. Årsmøtet ble avholdt på Jæren Hotell Bryne den 24. april. Rolf Tjosevik
representerte FLT.
LO i Sandnes og Gjesdal
Bernt Ims har representert FLT på to møter.
LO i Dalane
Wenke Heien har deltatt på styremøter, LOfavør-møter, representantskapsmøter og årsmøte i LO i Dalane. Årsmøtet ble avholdt den 7.
mai. Det ble også arrangert LO-kveld med Are Thomasgard.
LO i Nord Rogaland
LO i Nord Rogaland avholdt årsmøte i slutten av mars. Fra avdelingen deltok Carl Eivind Mølstre.
Samvirkende fagforeninger, Stavanger
Årsmøtet ble avholdt onsdag 20. mai. Hanne Kjersti Knutsen, Erik
Melsom og Torstein Engevik representerte FLT. Ranveig Johansen
har sittet i kontrollkomitéen og har deltatt på ett møte.
AOF
AOF Sandnes & Jæren
Styremøter og årsmøte
Ranveig Johansen er nestleder i AOF Sandnes & Jæren og har deltatt
på fire styremøter samt årsmøtet. Erik Melsom og Bernt Ims sitter i
representantskapet og deltok på årsmøtet som ble avholdt 28. april.
Helge Stølen Reiestad deltok som medlem av valgkomitéen.
AOF Haugalandet
Avdelingens representanter har ikke fått innkalling til møte.
KONTORTID
Kontoret har ikke faste åpningstider, men har holdt åpent etter avtale.
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Årsmelding 2015 fra

FLTs SENIORKLUBB AVD. 22 i ROGALAND
Året 2015 har vært enda et veldig aktivt år for senior
klubben. Vi har hatt mange aktuelle innledere på møtene
og vi forsøkte å løse store oppgaver underveis. Tema
møtene skulle handle om de eldre og hvordan vi kan leve
bedre i et samfunn som er i stadig utvikling og endring.
Det ble i 2015 i tillegg til årsmøtet avholdt 6 medlems
møter, 1 sommertematur, 5 styremøter og 1 juletematur.
Det har vært innledere på tema som:
• Skal pensjonistforbundet i Rogaland jobbe med politiske
saker og være aktive mot våre lokalpolitikere i 2015?
• Historien om Wyvern - hva skjedde?
• Forskningen rundt demens
• Eldreomsorgen
• Stavanger etter 1945
• Er det pasientenes helse eller budsjettene som skal
følges?
Onsdag 14. januar: Skal Pensjonistforbundet i Rogaland
jobbe med politiske saker og være aktive mot våre lokalpolitikere i det nye året?
Innleder var Styremedlem i Pensjonistforbundet Oddrun
Strand Ragnes.
Tirsdag 27. januar: FLTs seniorklubb avdeling 22 sendte
inn forslag i anledning årsmøtet til Pensjonistforbundet i
Rogaland, der vi viser til at de ikke har forhandlingsrett og
derfor må få bedre innflytelse mot våre politikere. Vi
mener i forslaget at de må få til et bedre samarbeide med
fagforeningene og at det dermed blir et sterkere press på
våre politikere for bl.a. å få til bedre ordninger for pensjonister. Dette gjelder spesielt endringene for ektefeller og
samboere. Det er flere andre saker som berører pensjo
nistene og som burde behandles.
Onsdag 11. februar: Årsmøte.
Etter årsmøtet viste Tor Ragnar Roaldsen en minneverdig
film om oppstarten av oljealderen i Stavanger.
Onsdag 11. mars: Wyvern – hva skjedde?
Mons Arne Grøsvik fra Stavanger Maritime Museum, og
som har vært skipper på Wyvern i over 20 år, gikk gjennom historien om båten helt fra den ble bygget i 1897 og
frem til i dag. Det var en fantastisk reise som ble avbrutt
av forliset i Østersjøen i 2011. Den ble etter dette fullrestaurert og er nå som ny igjen.
Onsdag 8. april: Forskningen om demens. Innleder var
spesialsykepleier ved SUS Kristin Aas Nordin. Hun ga oss
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et godt bilde av hva demens er og hvilke demenstyper som
er mest aktuelle.
Onsdag 6. mai: Sommertematur til Kårstøanlegget.
Vi fikk en omfattende orientering og omvisning i anlegget
av sikkerhetsansvarlig Ove Tungesvik. Det er et stort
gassanlegg med ca. 1200 ansatte. Hele anlegget er på over
1000 mål og det har en produksjonskapasitet på over 10
millioner tonn NGL og kondensat pr. år. Hele 28 felt er i
dag knyttet til anlegget via rørledninger. Det tok oss over
en time å kjøre gjennom produksjonsanleggene. Etter en
rundtur på Rennesøy avsluttet vi turen med en herlig lunsj
på Mosterøy.
Onsdag 9. september: Eldreomsorgen.
Innleder var Cecilie Bjelland og Dag Mossige fra AP.
Bjelland var klar på at det var tre hovedpunkter som
Arbeiderpartiet vil jobbe sterkt med i denne perioden, og
det er: 1) Arbeid til alle. 2) Skoler og barnehager. 3) Helse
og omsorg.
Tirsdag 14. oktober: Stavanger etter 1945.
Innleder her var Axel Helgeland Leversen fra Stavanger
før i tiå. Det var fantastisk å få være med tilbake til
Stavanger rett etter krigen og en periode på ca. 30 år
fremover. Mange gode historier og bilder som vi ikke
lenger husket av tidligere bygninger og gater i sentrum.
Onsdag 11. november: Er det pasientenes helse eller
budsjettene som skal følges?
Innleder var Else Kristiansen. Hun var klar på at ikke alt er
bra etter innføringen av samhandlingsreformen. Det er i
stor grad budsjettene som styrer også her.
Hva belønnes lederne for? Faglig dyktighet eller økonomi.
Onsdag 9. Desember: Temajuletur til Tine meierier på
Kviamarka. Vi fikk en orientering om virksomheten og
ble vist rundt i bedriften av Kurt Vestly og Ingvar Løke fra
plan og sikkerhetsavdelingen. Fantastiske 4.5 millioner
liter melk går gjennom anlegget hver uke og yste
produksjonen er på 1900 tonn ost i året. Norvegia,
Jarlsberg og Mozzarella er de mest vanlige ostetypene som
produseres. Hele anlegget er automatisert. Tematuren ble
avsluttet med herlig julemiddag på Nærbø Kafe.
Styret i 2015 har bestått av:
Formann/Kasserer.......Petter Gabrielsen
Nestleder/Sekretær......Karl Børge Larsen
Styremedlem...............Bjørn Tengesdal
Styremedlem...............Arne Sæthre

Student-/ungdomskontakt

Carl Eivind Mølstre...............Marine Aluminium

Seniorrepresentant

Petter Gabrielsen...................Leder seniorklubben avdeling 22

Revisorer

1. Rune Røisland...................Rosenberg WorleyParsons
2. Bernt Ims...........................ABB AS

Valgkomité

1. Inger Grete Midbrød..........Jæren Industripartner AS
2. Odd Terje Sandvik.............Felleskjøpet Rogaland Agder
3. Bjørn Romsbotn.................Styrets representant

Representanter og utvalg
Forbundsstyret ...............................................................Bjørn Nedreaas
Forbundsstyret (vararepresentant)..................................Helge Stølen Reiestad
Samvirkende fagforeninger, Stavanger...........................Hanne Kjersti Knutsen
Jorunn Egeland
Erik Melsom
Torstein Engevik
Bjørn Romsbotn (vararepresentant)

Bjørn Nedreaas nestleder

Hanne Kjersti Knutsen..........Attende AS
Odd Jostein Bondhus.............Aarbakke AS
Svein Arve Log......................AF Offshore AeronMollier

Wenke Heien kasserer

Varamedlemmer

Elisabeth Strøm styremedl.

Elisabeth Strøm.....................Aker Solutions Bergen
Erik Melsom..........................Felleskjøpet Rogaland Agder
Bjørn Romsbotn.....................Arbeidstilsynet
Inger Elise Kolstø..................Zalaris AS
Torstein Engevik....................Aker Solutions Stavanger

Bjørn Romsbotn styremedl.

Styremedlemmer

Helge Stølen Reiestad leder

Helge Stølen Reiestad ...........Jæren Industripartner AS
Bjørn Nedreaas......................Hydro Aluminium Karmøy
Jorunn Egeland......................Nortura Forus
Wenke Heien..........................Aker Solutions Egersund
Helga Skjeie...........................Rosenberg WorleyParsons

Jorunn Egeland sekretær

Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Studieleder

Helga Skjeie studieleder

Styret for 2014 har bestått av følgende personer

Erik Melsom styremedl.

STYRETS SAMMENSETNING

LO Jæren, representantskapet.........................................Helge Stølen Reistad
Odd Jostein Bondhus
Svein Arve Log (vararepresentant)

AOF Haugalandet, representantskapet............................Inger Elise Kolstø
Bjørn Nedreaas
Carl Eivind Mølstre (vararepresentant)
Redaksjonskomité (nettside, Facebook) etc....................Erik Melsom (redaktør nettside)
Odd Jostein Bondhus (redaktør Facebook)
Programkomitéen............................................................Inger Elise Kolstø
Helga Skjeie
Forsikringskontakt..........................................................Petter Gabrielsen

Torstein Engevik styremedl.

Petter Gabrielsen seniorrepr.

AOF Sandnes & Jæren, styret.........................................Ranveig Johansen
AOF Sandnes & Jæren, representantskapet....................Bernt Ims
Erik Melsom
Helge Stølen Reiestad (valgkomitéen)

Svein Arve Log varamedl.

LO i Sandnes & Gjesdal.................................................Bernt Ims
June Siri Eltervåg

Odd Jostein Bondhus varamedl.

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

Carl Eivind Mølstre Student-/ungdomskont.

LO i Haugesund og Omegn, representantskapet.............Bjørn Nedreaas
Inger Elise Kolstø
Carl Eivind Mølstre (vararepresentant)

Hanne Kjersti Knutsen varamedl.

LO i Stavanger og Omegn, representantskapet...............Helga Skjeie
Jorunn Egeland
Torstein Engevik
Hanne Kjersti (vararepresentant)
Bjørn Romsbotn (vararepresentant)

Inger Elise Kolstø styremedl.

LOfavørkomitéen i Rogaland.........................................Helga Skjeie
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Returadresse:
FLT Avd. 22 i Rogaland
Folkets Hus
Løkkeveien 22
4008 Stavanger

Årsmøtet avholdes lørdag 12. mars 2016 kl. 16.30
Sola Strand Hotel
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 12. februar 2016
Avdelingsstyret oppfordrer alle medlemmer til å delta på årsmøtet

Husk å melde deg på Avdelingskonferansen som går
11.-13. mars på Sola Strand Hotel.
Konferansen er gratis for yrkesaktive medlemmer
og studentmedlemmer, tilbud for ledsagere.
Påmelding til avd22@flt.no eller via facebooksiden
vår. Påmeldingsfrist 19. februar.

Grafisk produksjon: Lura Trykkeri AS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
FLT AVDELING 22 I ROGALAND

