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2007 har vært et utrolig spennende år for avdelingen. Etter en 
langvarig prosess med det mål å vurdere muligheten for å slå sam-
men alle avdelingene til en større enhet, for å kunne gi med-
lemmene en ensartet informasjon og effektivt kunne følge opp 
både bedriftsgrupper og enkeltmedlemmer, klarte alle avdelin-
gene i Rogaland, med unntak av avdeling 93 Sandnes og Jæren, å 
gå sammen til en stor avdeling. 

På årsmøtet i 2007 ble det valgt et nytt styre med representanter 
fra alle de tidligere avdelingene. Retningslinjer for praktisk gjen-
nomføring av en slik sammenslåing, var ikke helt fastsatt i for-
kant, og derfor skulle bl.a. Rogaland, være «Pilot» på gjennom-
føringen av en slik prosess. Erfaringene man har gjort her, blir nå 
samlet og behandlet av FLT sentralt.

Årsmøtet vedtok at avdelingens navn skal være avd. 22 Rogaland. 
Så langt sliter vi med å få aksept i forbundet for dette navnet, men 
vi mener fortsatt at Rogaland er det mest dekkende navnet for en 
avdeling som strekker seg over nesten hele fylket. Det er dessuten 
ikke opp til styret å gå utover det som er vedtatt på avdelingens 
årsmøte. 
 
 Det har vært en stor utfordring å få det nye styret til å fungere på 
en optimal måte. Det er fortsatt store geografiske avstander som 
gjør det utfordrende å samle styret, men vi mener at dette er løst 
på en god måte ved å legge styremøter til helger, for lettere å 
kunne samle alle. Dessuten har AU gjennomført en rekke møter 
som telefonmøter. Dette har fungert på en meget tilfredsstillende 
måte. 

Forventningene som medlemmene ga uttrykk for på siste årsmøtet, 
har vi også jobbet videre med. Vi i styret føler at vi langt på vei 
har lykkes med å innfri disse forventningene. Det er selvsagt 
mange utfordringer som det nye styret må ta tak i og jobbe videre 
med, men det er lagt et godt grunnlag for videre drift. Fremdeles 
mangler avd.93 Sandnes og Jæren i «storavdelingen», og det er en 
av utfordringene som det nye styret bør jobbe videre med. Det kan 
virke rotete for medlemmene, som bor og jobber på kryss av kom-
munegrenser, å forhold seg til to avdelinger i samme området.

Vedtaket om å opprette et verv som informasjon - og organisa-
sjonsleder, har vist seg å være svært vellykket. Behovet for per-
sonlig kontakt, viser seg å være mye større enn det vi klarer å 
dekke i dag. I denne forbindelse ser avdelingsstyret stadig frem-
over for å møte dette behovet.

Dette ble en løsning som er nest best i forhold til å kunne ha en 
person på heltid. 

Det er gjennom denne funksjonen avdekket et betydelig medlems 
potensial ute blant bedrifter som vi har medlemmer i dag. Dette 
gjelder også blant bedrifter vi ikke har noen medlemmer i dag. 
Den store utfordringen blir å få gjort noe med dette potensialet. 
Her kan alle medlemmene bidra til at vi lykkes med å få nye med-
lemmer. 

Kjenner du noen som har en jobb som naturlig hører hjemme un-
der våre overenskomster, kan du bare ta kontakt med avdelingen 
så hjelper vi til med vervingen. 

Å få en avdeling som er til for medlemmene, er også viktig. Styret 
vil styrke tilbudet til medlemmene og tar sikte på å bli enda bedre 
på medlemsservice. Vi ønsker at medlemmene skal merke at 
avdelingen er mer aktiv både på profilering og hjelp der det er 
behov og ønsker.

I 2007 har vi også fått etablert et samarbeid i region Sør-Vest-
landet, som dekker avdelingene i Rogaland og Hordaland. Vi 
starter samarbeidet med felles kursprogram. Vi håper å kunne  
utvide dette samarbeidet til andre områder, for å effektivisere 
felles ønsker og mål.

Det er utfordrende tider vi går i møte og vår målsetning er stadig 
flere, og fornøyde medlemmer. 

Husk at sammen er JEG sterkere!

Harald Tvedten

Knut T. Hetland

John Johannessen

Oluf Bråtveit

Peder Svendsen

Jan Kristian Stensland

Per Haavarsen

Johannes O. Øverland

Aanen Kolnes

Truls Nyhammer

Arnt Georg Skåra

Osmund John Bastlien

Arne Iversdal

Bernhard Trygve Edvardsen
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følgende personer vil bli tildelt forbundets hederstegn
for 25, 40 og 50 års medlemskap i 2007

Etter første årsmøtet i den nye avdelingen og med gitt tillit til 
nyopprettet verv som informasjons- og organisasjonsleder, var 
det spennende og utfordrende å ta fatt på oppgaven med å forsøke 
å komme ut til tillitsvalgte og medlemmer i bedriftene i Roga-
land.
  Den største utfordringen ble å få min arbeidsgiver/prosjekt-
ledere til å gi meg fri de dagene som avdelingens utarbeidede 
markedsplan hadde lagt inn som ønskede dager til bedriftsbesøk 
for 2007. 
 Fra årets begynnelse arbeidet jeg fortsatt med det som tok mest 
tid, nemlig det å følge opp potensielle nye medlemmer, samt kon-
takten med de tillitsvalgte og medlemmer som ønsket hjelp til sitt 
arbeide. Utenom dette tok fusjonen og forberedelsene til første 
konferanse/årsmøte det meste av tiden for meg og resten av styret 
i denne perioden. 
 I hele perioden har det vært stor aktivitet og kontakt med tillits-
valgte og medlemmer på telefon og e-mail. Jeg kan faktisk ta så 
sterkt i å si at det nesten ikke har vært en eneste dag, bortsett fra i 
juli og august, at det ikke har vært en eller annen kontakt angående 
våre medlemmer i FLT. Aktiviteten fører svært ofte til at jeg knyt-
ter kontakt med våre ansatte eller valgte i Oslo for råd og veiled-
ing. Særlig viktig er det dersom en sak kan komme til å kreve en 
organisatorisk behandling, at jeg kan bidra med råd og veileding. 
Det er viktig å sikre at protokoller skrives riktig fra møter når den 
skal videresendes til organisatorisk behandling. 
 Mandag 5. februar drog jeg til Sauda for møte på Sauda fjord-
hotell. Tre sentrale tillitsvalgte og ett medlem møtte til møtet som 
var betydningsfullt i forhold til forestående avdelingsfusjon.
 På våren var det en del kontakt med de tillitsvalgte hos Fabri-
com, dette resulterte også i et informasjonsmøte på bedriften ons-
dag 25. april. 
 Våren og forsommeren etter årsmøtet klarte jeg å få til en del 
besøk. Første besøksrunde utenfor Stavangerregionen var 14. - 
15. juni, og gikk sør i fylket til Titania i Sokndal. Jeg var heldig 
med møtet, da også FLTs bedriftsgruppe hos Aker Kværner i 
Egersund hadde planlagt bedriftsbesøk til Titania denne dagen. 
Hos Titania hadde tillitsvalgt Arne Tore Stene tilrettelagt en kjem-
pefin besøksrunde med informasjonsmøte i kantinen. Jeg fikk da 
holde mitt første informasjonsmøte for begge bedriftsgruppene 

etter avdelingsfusjonen. Dagen etter ble en del byggfirma 
i Egersund besøkt, byggeledere og prosjektledere 

fikk høre om FLT, og materiell ble lagt igjen i 
bedriftene.

     Etter ferien den 31. august ble det møte 
med et medlem og tillitsvalgt Helge Thor-
bergsen hos Pratt & Whitney. Møtet angikk 
en spesiell HMS - sak som hadde oppstått i 
bedriften. 
 Det har vært flere besøk i Stavanger-
regionen for å rekruttere nye medlemmer. 

Jeg har vært hos Fagerhult Belysning, Brann 
og Sikkerhetsservice, som ønsket å møte 

meg på avdelingskontoret, og M-Lab Eurofins, 
hvor det har vært tre møter. Første møtet var 

sammen med nestleder i avdelingen Ranveig Marie 
Johansen. I siste møtet tok jeg med vår forsikringskon-

takt i SR – Bank, Kåre Gundersen som detaljinformerte om 

medlemsforsikringene våre. Dette har vist seg å være en glim-
rende møteform, fordi da kan jeg konsentrer meg om FLT og om 
våre tariffavtaler/trygghet, samt de etter- og videreutdannings-
muligheter vi har som eneste LO - forbund.
 11. oktober fikk jeg tid/fri en dag fra jobben min i Aker Kværn-
er, og kunne ta en tur nord i fylket. Det er begrenset hvor mange 
steder jeg klarer å besøke på en dag. Jeg prioriterte bedrifter med 
medlemmer, og valgte å starte på Karmøy.
 På denne dagsturen tok jeg med meg forsikringskontakt Kåre 
Gundersen, noe jeg har veldig god erfaring med. Første stopp ble 
hos ASKI på Karmøy. Der fikk jeg hilse på tillitsvalgt Farhad 
Kasarai og flere av medlemmene. Alle viste stor takknemlighet 
for besøket, de takket også for muligheten til å avklare for-
sikringsspørsmål med Kåre. 
 Andre stopp var Industripartner i Kopervik. Her møtte jeg 
tillitsvalgt Marit Rosnes Hindreaker og tre av medlemmene, og 
har i ettertid hatt en del kontakt pga en stillingsendringssak. 
 Tredje besøk ble hos Karmsund Maritime hvor vi hilste på flere 
tillitsvalgte, deriblant leder Svein G. Nordstrøm. Utrolig nok ble 
det tid til en rask omvisning. De tillitsvalgte ønsket nytt besøk for 
å samle de tekniske funksjonærene til møte, potensialet for flere 
medlemmer er godt. 
 Siste besøk på Karmøysiden var Hydro Aluminium. Her møtte 
mange av gruppens medlemmer til møtet sammen med tillitsvalgt 
Nils Magne Olsen. Også hos Hydro Aluminium er det potensial 
blant de funksjonæransatte, og nytt møte planlegges. 
 Så gikk turen til møte hos YIT Building System i Haugesund. 
Etter en hektisk, men vellykket dag fikk vi oss en kjempefin av-
slutning på dagen med dette besøket, hvor vi møtte medlemmer 
og tillitsvalgt Duglas Murphy. De var svært takknemlig for å tref-
fe oss, for de hadde aldri sett noen fra avdelingshold etter at flere 
gikk over fra EL & IT til FLT for flere år siden. Erfaringen med 
fagforeninger var god, men kontakt betyr svært mye, var den 
tydelige tilbakemeldingen vi fikk alle vi besøkte denne dagen. 
 I oktober og i november har jeg vært på to besøk hos Covent as 
i Bjerkreim. Det første møtet ble holdt sammen men Kåre 
Gundersen, det andre møtet ble lagt til kveldstid da undertegnede 
slet med å få fri jobben for å dra ut på bedriftsbesøk. Møtene og 
kontakten med tillitsvalgt Aud Sissel Birkeland i Covent ble holdt 
pga ugyldige stillingsbeskrivelser angående fastlønn/overtids-
betaling. Her må jeg få legge til at jeg har fått glimrende hjelp fra 
jurist ved tariffavdelingen i Oslo, Tone Ljoså.
 20. november fikk jeg anledning til en halv dag fri og mulighet 
for å besøke de tillitsvalgte hos NorDan på Moi. Møtet var svært 
interessant. Tillitsvalgt Geir Kenneth Kjeldsen kunne fortelle at 
de ønsket mer kontakt og informasjon fra avdelingen. Også her er 
muligheten for flere medlemmer innfor tekniske stillinger, og  
personalsjef - som jeg også fikk hilse på - var positiv til et større  
informasjonsmøte på bedriften i 2008.
 Avslutningsvis på året har det vært møte med FLTs medlemmer 
hos Nortura Hå. Jeg og Harald Berge fra Nortura Forus, tillits-
valgt og studieleder i avdeling Rogaland, tok kontakt da tillits-
valgt Steinar Solli tidligere kontaktet avdelingen. Han ønsket å 
skifte avdeling fra Sandnes & Jæren til Avdeling 22 - Rogaland. 
Det er pga at de er den enste bedriften i Nortura fabrikkområde 
Vest, som ikke tilhører avdeling 22. Søknaden ligger i Oslo til 
behandling. 

forbundets hederstegn i 2007inforMasjons-/organisasjonsleder (bedriftsbesøk) 2007

Brikt-Terje Skipanes, Inform
asjon- og O

rganisasjonsleder

 25-års nålen 40-års nålen 50-års gave
 Dybing Geir Abrahamsen Ivar Back Arne Oddvar

 Eiane Ansgar Egil Andersen Johan Hagen Bjørn 

 Ellefsen Edmund Espeland Svein Haabeth Sven

 Hauge Johan Foldøy Per Jensen Leif Harry

 Holmevik Stig Hansen Arne Knudsen Rolf

 Jakobsen Rune Johannessen Johannes Langeland Birger

 Joswig Udo Lien Kjell Ragnar Ringdal Sverre

 Lalid Audun Løyning Pål A Riska Jan Louis

 Lein Mette Goa Nilsen Kåre Jan Selebø Thorbjørn

 Lindtner Kristian Pettersson William 

 Nagel Alne Hans Rasmussen Einar L

 Nilsen Max Revheim Olav Emil

 Nordbø Berge Torleiv Skipevåg Magne

 Olson Roy Thjømøe Per

 Skadberg Svein Magne Øverland Olav 

 Skulestad Nils Årstad Sten Viktor

 Surdal Nils 

 Svalestad Erik Bjørn

 Sørheim Karin

www.flt.no - www.addisco.no
Avdeling 22 - Rogaland
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Målsettinger verving: Status:
• Ha fornøyde medlemmer OK, gjennomført mange bedriftsbesøk/medlemsoppfølging
• Rekruttere 100 nye medlemmer 128 ny medlemmer i 2007, netto ca. 80 medlemmer
• Være synlig i hele Rogaland FLT-bil, reklame på kino og ferger/hurtigbåter

Markedsmål (planlegging) 
Langsiktig målsetting:
– Den langsiktige målsettingen til FLT er å øke engasjementet blant tillitsvalgte og medlemmer

Kortsiktige målsettinger:
– Rekruttere 100 nye medlemmer pr. år.
– Tydeligere profilering av forbundet 
– Synliggjøre avdelingens sentrale tillitsvalgte
– Tettere kontakt med bedriftskontakter/-grupper, i særlig grad bedrifter med få organiserte.
– Bedriftsbesøk
– Videreføre FLT – nytt/Rogalands – nytt,  som papiravis i posten.

TiLTaK HenSiKT når ForvenTeT eFFeKT anSvarLig

Bedriftsbesøk i Egersund og Dalane (utvalgte bedrifter) Service og rekruttering 14. og 15. juni Flere medlemmer, forbedret kontakt Inf.-/organisasjonsleder

Bedriftsbesøk i Haugesund (utvalgte bedrifter) Service og rekruttering 11. og 12. oktober Flere medlemmer, forbedret kontakt Inf.-/organisasjonsleder

Bedriftsbesøk i Ryfylke og Sauda (utvalgte bedrifter) Service og rekruttering 15. og 16. november Flere medlemmer, forbedret kontakt Inf.-/organisasjonsleder

Bedriftsbesøk i Stavangerområdet (utvalgte bedrifter) Service og rekruttering 1 x / mnd, ved behov Flere medlemmer, forbedret kontakt Inf.-/organisasjonsleder

Skolebesøk Kartlegging på aktuelle skoler Høst 2007 Styret

Skolebesøk Stavanger Verving og synliggjøring Høst 2007 Flere medlemmer Styret

Skolebesøk Haugesund Verving og synliggjøring Høst 2007 Flere medlemmer Styret

Konferanse/årsmøte Profilere avdelingen Mars 2008
Engasjere medlemmene, fornøyde medlemmer, 
økt medlemsvekst

Styret

Medlemsskolering
Faglig og organisatorisk skolering
Engasjement og videreutvikling

Vår/høst 2007 Større kunnskap om FLT, utviklig av tillitsvalgte Studieutvalget/styret

Medlemsmøter Informasjon til medlemmer Vår/høst 2007 Økt engasjement. Styret

Kartlegging av bedrifter og medlemmer Kategorisere bedrifter etter antall medlemmer Vår/høst 2007 Verve flere medlemmer på bedriftene Styret

Eget vervemateriell (skriveunderlag med logo).
Synliggjøring, nyttig info, (eksempelvis ferielov, 
lønnsparagraf).

I løpet av 2007 Synliggjøring, praktisk informasjon. Styret

Vervemøte/infomøte med pizza og øl Verve flere medlemmer 2007 Flere medlemmer Styret

Annonsering (kino og aviser) Synliggjøring, gjenkjenning 2007 Medlemsvekst Styret

Ved å fokusere på disse tiltakene kan FLT øke medlemsantallet og skape større engasjement blant medlemmer og tillitsvalgte. Markedsføring er et middel for å nå de fastsatte mål.

Hensikten vil være å oppnå en større oppmerksomhet som kan gi høyere kunnskap om FLT. Det vil være av stor betydning at avdelingen utfører de planlagte tiltak. Blir dette en suksess, vil FLT oppnå et høyere medlemstall. Et viktig fokus 
for avdelingen er at denne volumøkningen ikke går på bekostning av kvaliteten. Videre vil det være av stor betydning å oppnå en høyest mulig grad av medlemstilfredshet både på kort og lang sikt.

1.3 MarkedsprograM (planlegging)
For å nå de kortsiktige målene, må en del strakstiltak iverksettes. 
En del av tiltakene kan få både en langsiktig og en kortsiktig effekt. Tiltakene blir som følger:

visjon: for en lettere og tryggere hverdag!

Målsettinger: Hovedmål:
FLT skal være et naturlig førstevalg for våre målgrupper.

avdeling 22 – rogaland

utdrag fra Markedsplan 2007 – 2008, saMt litt status
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STyre- og arbeidSuTvaLgSMøTer
Avdelingen har avholdt tre styremøter, mens arbeidsutvalget i 
perioden har hatt tre møter. Hovedsakene for styret har vært å få 
den nye storavdelingen til å fungere best mulig, oppfølging av 
økonomi, utarbeidelse og oppfølging av markedsplan, samt 
løpende saker. Også dette året har avdelingen ved den nyvalgte 
organisasjons- og informasjonsleder, Brikt-Terje Skipanes, hatt 
mange henvendelser fra medlemmer som har hatt behov for hjelp 
og støtte fra avdelingen. Brikt-Terje har i dette arbeidet gjort en 
kjempejobb for avdelingen!

årSMøTe og jubiLanTFeST
årsmøte:
Avdelingen avholdt årsmøte i mars, i forbindelse med avdelings-
konferansen. Årsmøtet tok for seg vanlige årsmøtesaker, samt for-
slag fra styret om nytt navn på den nye storavdelingen, og valg av 
organisasjons- og informasjonsleder. Bakgrunnen for vedtaket 
om nytt navn, var at avdelingen favner medlemmer fra Egersund 
i sør, til Sauda i nord. Avdelingen hadde derfor behov for et navn 
som gjenspeilet det geografiske området, og som alle med-
lemmene kunne føle tilhørighet til. Bakgrunnen for vedtaket om å 
velge en organisasjons- og informasjonsleder, var behovet for å få 
til økt aktivitet i et stort geografisk område. Vervet skal være av 
midlertidig karakter, inntil avdelingen kan lønne en person til å 
utføre dette arbeidet. Vedtakene var enstemmige.

jubilantfest:
Jubilantmarkering ble dette året arrangert i forbindelse med fest-
middag på avdelingskonferansen. Elleve jubilanter deltok sam-
men med konferansedeltakerne på festen, som ble arrangert på 
Rezidor SAS Park Inn i Stavanger. Med følge var det totalt 83 
deltakere. Det ble servert tre retters middag, og det var taler og 
hilsener til jubilantene. Forbundet var representert med Jarle Mol-
de, som delte ut forbundets hederstegn, og fra avdelingen fikk 
jubilantene blomster. Etter middagen var det dans til langt uti de 
små timer.

1. Mai:
Ved årets 1. mai - markering i Stavanger stilte Ranveig Johansen, 
Petter Gabrielsen, Kenneth Jensen og Jorunn Egeland opp. FLT 
– representantene gikk med avdelingens fane i toget. Hovedtalere 
ved årets 1. – maiarrangement var leder i Stavanger AP, Odd Kris-
tian Reme og leder i Stavanger SV, Marcela Molina. 

KurS og KonFeranSer:
Avdelingen har i løpet av 2007 avholdt to kurs og fire konferanser.

Kveldskurs i forhandlingsteknikk:
Kurset ble avholdt torsdag 29. mars på Grand Hotell i Egersund. 
Kursleder var Irene Frenger fra forbundet, og det var 18 interes-
serte og engasjerte deltakere. Irene tok for seg ulike sider av 
forhandlingsteknikk, forberedeleser, strategi, gjennomføring av 
forhandlinger og føring av protokoll. Fra avdelingen deltok studie-
leder Harald Berge, Brikt-Terje Skipanes, Wenke Heien, Marcia 
Lynn Pettersen og Jorunn Egeland. 

bedriftsinternt kveldskurs for uninor:
Dette kurset ble avholdt på kveldstid den 19. og 20. september 
hos AKS i Egersund, og var et kurs spesielt for medlemmer i Uni-
nor. Kurset tok for seg Praktisk bruk av Lov- og avtaleverket, 
samt forhandlingskunnskap. Det var 13 deltakere på kurset, og 
kursveiledere var Tone Ljoså og Solveig Østenstad, som begge er 
jurister/saksbehandlere i forbundet.

avdelingskonferanse:
Avdelingen avholdt avdelingskonferanse på Rezidor SAS Park 
Inn Hotel i Stavanger i tiden 16. – 18. mars. Konferansen var åpen 
for alle yrkesaktive medlemmer, og hadde 47 deltakere. Fra det 
allsidige programmet kan nevnes informasjon om næringsut-
vikling i Rogaland, pensjon og Obligatorisk Tjenestepensjon, FLT 
og Teknisk Fagskole, markedsføringsmuligheter for FLT, visjoner 
og muligheter med Addisco, orientering om seniorklubben, for-
bundets rekrutteringsprogram 2007, samt forventninger til den 
nye storavdelingen. Det var 47 interesserte og aktive deltakere på 
konferansen. Fra forbundet deltok forbundsleder Jarle Molde. I 
tillegg stilte Magnus Midtbø for Addisco og Ottar Kaldhol fra 
Norsk Veiteknisk Forening.

Konsernkonferanse for nortura:
Denne konferansen ble avholdt 2. og 3. mars på Quality Airport 
Hotel på Sola, i regi av bedriftsgruppen ved Nortura, Region Vest. 
Konferansen tok for seg både konsernfaglige og organisasjons-
faglige saker og var meget vellykket. Monica Nymoen Moum 
stilte som foredragsholder fra forbundet på konferansen, som 
hadde var 44 deltakere.
 Styret i bedriftsgruppen hadde skrevet egen FLT - sang som 
også ble fremført av styret, til stor begeistring og applaus fra 
konfe ransedeltakerne. 

regionkonferanse for Sør vestlandet:
Avdelingene Rogaland, Sandnes & Jæren, Bergen, Stord, Vaks-
dal, Dale og Hundsnes er alle underlagt region Sør - Vestlandet. I 
tiden 28. – 29. september arrangerte avdeling 22 – Rogaland, kon-
feranse for arbeidsutvalgene i de nevnte avdelinger. Konferansen 
tok for seg utvikling av regionsamarbeid, rekruttering i de ulike 
avdelingene og fremtidig samarbeid om kurs og konferanser. For-
bundsleder Jarle Molde representerte forbundet og orienterte om 
suppleringsvalg til Landsrådet, samt forbundets opplegg for 
rekruttering.
 Avdelingene Bergen, Stord, Rogaland samt Sandnes & Jæren 
deltok på konferansen.
 Fra avdeling Rogaland deltok Bjørn Nedreaas, Brikt-Terje Ski-
panes, Jorunn Egeland og Harald Berge.

Styrekonferanse:
Årets styrekonferanse ble avholdt i Vilnius i Litauen i begyn-
nelsen av november. Hovedtema for konferansen var utvikling av 
avdeling Rogaland, inkludert utarbeidelse av avdelingens marked-
splan for 2008 – 2009. Forbundsleder Jarle Molde tok for seg 
rekruttering. Hele styret deltok på konferansen.

Studieleder-
konferanse:
Forbundet arrangerte 
studielederkonferan-
se, den første i histor-
ien, i tiden 14. – 16. 
november på Norlandia 
Hotell, Gardermoen. Stu-
dieleder Harald Berge og 
sekretær Jorunn Egeland deltok fra 
avdelingen.

regionsamarbeid:
Avdelingen har inngått samarbeid med de andre avdelingene i 
regi onen om å arrangere kurs og konferanser. Det første felleskurset 
for regionavdelingene, er fastlagt til Haugesund i januar, i regi av 
Bergensavdelingen.

Landsrådet:
Det ble avholdt møte i Landsrådet, som er et rådgivende organ, 
den 8. november i Oslo. Avdelingen har for tiden ingen represen-
tant i Landsrådet. Region Sør - Vestlandet representeres av repre-
sentanter fra avdelingene i Bergen og Stord, mens avdeling 
Husnes har en vararepresentant. Ranveig Johansen møter i Lands-
rådet som forbundsstyremedlem.

MøTer i Lo - SaMMenHeng
Lo i norge:
LOs representantskap avholdt ordinære møter i februar, april og 
juni. Noen av temaene for møtene var henholdsvis tariffrevisjo-
nen 2007, tjenestedirektivet, suppleringsvalg til LOs ledelse, LOs 
kulturpris, beretning og regnskaper for 2006. Møtene avholdes 
vanligvis i Oslo, mens møtet i juni ble avholdt i Tromsø. I tillegg 
til den faste sakslista, stod Synlighet, Nærhet og Stolthet (SNS), 
samt miljø og Nord – områdene på programmet. Jorunn Egeland 
møter i LOs representantskap som valgt representant fra forbundet.

Lo i Stavanger og omegn:
Styremøter:
Brikt-Terje Skipanes sitter i styret for LO i Stavanger og Omegn, 
og har deltatt på månedlige møter i styret. Brikt-Terje var også tatt 
ut til å delta på årets fylkeskonferanse i LO, men hadde ikke 
anledning til å reise, på grunn av arbeidsmessige forhold.

representantskap:
LOs representantskap avholdt møte den 29. mars, men ingen av 
avdelingenes valgte representanter hadde anledning til å delta. 
Årsmøte i LOs representantskap ble avholdt den 25. april. Ran-
veig Johansen og Jorunn Egeland deltok på møtet, som tok for seg 
årsmøtesaker.

Lo i dalane:
LO i Dalane avholdt representantskapsmøte i november. Aud Sis-
sel Birkeland, som er vararepresentant til styret, møtte. Det gjorde 
også Wenke Heien fra avdeling 22 – Rogaland.

Streik mot ny pensjonsreform
9. mai ble det arrangert politisk streik mot ny pensjonsreform. 
Flere fagforeninger og klubber deltok i politisk streik over hele 

landet. Blant annet 
deltok det represent-
anter fra Rosenberg 
Verft, Aker Kværner 
Egersund, Nordan 

med flere.

Samvirkende 
fagforeninger, Stavanger:

Mandag 14. mai ble det avholdt 
årsmøte i Samvirkende Fagforeninger i 

Stavanger. Harald Berge, Vidar Munkli, Finn Ander-
sen og Jorunn Egeland representerte avdelingen. Finn Andersen 
er medlem av styret og var ikke på valg. Ranveig Johansen og 
Kåre Walvik ble gjenvalgt til henholdsvis kontrollkomiteen og 
innstillingskomiteen.

På styremøter i Samvirkende fagforeninger har Finn Andersen 
møtt.

Ranveig Johansen er medlem av kontrollutvalget i Samvirkende 
Fagforeninger. Kontrollutvalget utfører revisjon av årsmeldingen 
og har hatt ett møte.

aoF 
aoF Sandnes & jæren:
Ranveig Johansen som er styremedlem i AOF Sandnes & Jæren, 
har deltatt på tre styremøter. Årsmøte ble avholdt den 7. juni. Der 
deltok Ranveig Johansen samt Harald Berge og Jorunn Egeland, 
som begge sitter i representantskapet.

aoF Haugaland:
AOF Haugaland avholdt årsmøte den 12. april. Bjørn Nedreaas 
deltok fra avdelingen.

ForbundSSTyreMøTer:
Ranveig Johansen er forbundsstyrerepresentant, og har deltatt på 
ni forbundsstyremøter i perioden. I tillegg har Ranveig deltatt på 
en landsomfattende regionskonferanse, som ble avholdt på Lille-
strøm i april.

juLeMøTer:
Sparebank1 SR – Bank inviterte også i år fagforeningene til jule-
møte. Administrerende direktør Terje Vareberg tok for seg høyde-
punkter, fremtidsutsikter, utfordringer og SR-Banks nærings-
utvikling. Vareberg delte også sine synspunkter på oljeindustrien, 
aluminiumsindustrien og Terraskandalen med oss.
 Fra avdelingen deltok Brikt-Terje Skipanes, Wenke Heien,  
Jorunn Egeland, og Petter Gabrielsen.

norsk Folkehjelp:
Norsk Folkehjelp i Stavanger, hvor Petter Gabrielsen er represen-
tant, har avholdt ett møte.

KonTordag:
Kontoret har holdt åpent hver onsdag fra kl. 10.00 til 12.00, bort-
sett fra i sommerferien. Ellers har det også vært avholdt møter 
med medlemmer og tillitsvalgte utenom åpningstiden, etter 
avtale.

Møter og arrangeMenter

FLTs konsernkonferanse Nortura Region Vest.
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Året 2007 har vært et aktivt år med stort engasjement på mange 
områder.

Deltakelsen på møtene har også i år vært meget bra.
Vi er totalt 42 aktive medlemmer av disse deltar mellom 16-20 på 
møtene.

I og med at seniorklubben omfatter hele Rogaland, har styret ak-
tivt prøvd å få engasjert andre deler av fylket, i tillegg til Sta-
vanger. Vi har i et par år hatt to aktive medlemmer fra Egersund, 
og disse har bidratt til at vi i år har avholdt julemøte i Egersund 
med 35 deltakere. 12 fra Egersund og 23 fra Stavanger. Når det 
gjelder nordfylket, så er her ting på gang og vi regner med å få til 
et møte i løpet av 2008.

Det er i perioden avholdt 4 styremøter og 9 medlemsmøter.

14.02.07 Årsmøte.
 I tillegg til årsmøte sakene, deltok Lo sekretær 
 Øystein Hansen og innledet til debatt 
 om temaet: Arbeidsinnvandring og sosial dumping.

14.03.07 Fusjonen mellom Statoil og Hydro.
 Innleder Martin Gjeldsvik fra IRIS

11.04.07 Har den Rødgrønne Regjeringen svart til 
 forventningene. 
 Innledere: Tore Nordtun fra AP og 
 Hallgeir Langeland fra SV

09.05.07 Er det mulig å få til et rødgrønnt alternativ i forb. 
 med kommune/fylkestingsvalget.
 Innleder: Rune Tvedt SV

12.09.07 Hvorfor ble valgresultatet slik? Hva skjer nå?
 Innleder: Marcela Molina SV

10.10.07 Hva skjer med Stavanger-regionen?
 Innleder: Nina Galta fra AP

14.11.07 Kan media lokalt påvirke folks standpunkt 
 ved lokalvalget?
 Innleder: Egil Ø. Nærland fra Stavanger Aftenbladet.

12.12.07 Julemøte i Egersund på Arbeids og Kompetanse 
 Service AKS.
 Innledere: Petter Gabrielsen. Tema: Forsikrings-
 ordningene for FLTs seniormedl.
 Odd Wetteland. Tema: Hvordan arbeider FLTs 
 seniorklubb?
 Harald Mydland. Hva driver Arbeids og Kompetanse 
 Servise med?
  Det ble servert herlig pinnekjøtt med riskrem til 
 dessert. 

09.01.08 Hva kan vi gjøre for å påvirke politikerne i 
 miljøspørsmål?
 Hva vil det si å kjøpe klimakvoter?
 Innleder: Leder i Naturvernforbundet Jørund Udbø 
 Soma og Rolf Egelandstal.

Styret i 2007. Leder/kass. Petter Gabrielsen Nestleder/sekr Odd 
Wetteland Styremdl. Arne Sæthre og Kåre Jevnaker

årsmelding 2007 for

flt seniorklubb avd. 22 rogaland

Seniorene på tur.

Styret for 2007 har bestått av følgende personer: 

Leder: Bjørn Nedreaas
 
Nestleder: Ranveig Johansen
 
Sekretær: Jorunn Egeland
 
Kasserer: Wenke Heien

Organisasjons-/informasjonsleder: Brikt-Terje Skipanes
 
Studieleder: Harald Berge

Styremedlemmer: Marcia Lynn Pettersen
 Jan Einar Hansen
 Arild Karlsen
 Synnøve Korsnes 
 (studentkontakt) 

Varamedlemmer: 1. Harry Skulevold
 2. Vidar Munkli
 3. Arnold Lindanger

Seniorrepresentant: Petter Gabrielsen

Revisor 1. Rune Røisland
 2. Willy Strømsvoll 

Valgkomite 1. Kenneth Jensen
 2. Jon Hansen
 3. Ingun Steinsland
 4. Marcia Pettersen (styret) 

 
representanter og utvalg:
Forbundsstyret: Ranveig Johansen 

Representantskapet i LO, Oslo: Jorunn Egeland 

Samvirkende fagforeninger (Stavanger):
 Brikt-Terje Skipanes
 Finn Andersen
 Vidar Munkli
 Jorunn Egeland
 Harald Berge

Styret i LO i Stavanger og Omegn: Brikt-Terje Skipanes

Representantskapet i LO i Stavanger og Omegn:
 Ranveig Johansen
 Jorunn Egeland
 Harald Berge
 Vidar Munkli (vararepr.)

Representantskapet i LO i Haugesund og Omegn:
 Bjørn Nedreaas

Representantskapet i LO i Indre Ryfylke:
 Jan Einar Hansen
 Arnold Lindanger (vararepr.)

Representantskapet i LO i Dalane: Marcia Lynn Pettersen 
 Arild Karlson (vararepr.)

Forsikringskontakt: Petter Gabrielsen

Norsk Folkehjelp:  Petter Gabrielsen 

Redaksjonskomite:  Ranveig Johansen (redaktør)
  Bjørn Nedreaas (korrektur)  

AOF Sandnes & Jæren, representantskapet:
 Ranveig Johansen
 
AOF Sandnes & Jæren: Harald Berge
 Jorunn Egeland

styrets saMMensetning

Første rekke fra venstre: Jorunn Egeland (Nortura Forus), Bjørn 
Nedreaas (Hydro Karmøy), Wenke Heien (Aker Kværner Egersund), 
Ranveig Johansen (Aker Kværner Offshore Partner, Stavanger)

Andre rekke fra venstre: Brikt-Terje Skipanes (Aker Kværner 
Offshore Partner, Stavanger), Arnold Lindanger (Sauda Bedrifts-
service), Marcia Lynn Pettersen (Aker Kværner, Egersund), Harald 
Berge (Nortura Forus), Jan Einar Hansen (Sauda), Arild Karlsen 
(Aker Kværner, Egersund), Petter Gabrielsen (Stavanger), Harry 
Skulevold (NorDan, Moi)



Returadresse:
FlT avd. 22
Folkets Hus.
løkkeveien 22
4008 Stavanger

layout &
 trykk: lura Trykkeri as

årsmøtet avholdes

lørdag 1. mars 2008 kl. 15:30

rezidor sas park inn, stavanger

saksliste:

1. Åpning

2. Valg av møteleder og referent

3. Valg av to til å underskrive protokollen

4. Årsberetning

5. Regnskap 

6. Innkomne forslag

7. Valg

forslag til årsmøtet må være styret i hende 

innen mandag 18. februar 2008.

avdelingsstyret oppfordrer alle medlemmer til å delta på årsmøtet.

innkalling til årsMøte
flt – avdeling 22 rogaland
innkalling til årsMøte
flt – avdeling 22 rogaland


