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2009 har vært et krevende  år for avdeling 22. Finanskrisen som også 

rammet Rogaland, har vært en utfordring for avdelingen. Mange av 

våre medlemmer har følt dette på kroppen, og særlig de som har mis-

tet jobben eller er blitt permitterte har hatt det tøft. Det var derfor 

spesielt gledelig at årsmøtet vedtok å tilby permiterte 1000 kr. som en 

engangsstøtte til de som ble permitterte i 2009. Dette skulle være en 

hjelp og støtte i karensdagene før de fikk støtte fra det offentlige. 33 

av våre medlemmer benyttet seg av dette tilbudet.

I alle år siden sammenslåingen har avdelingen satset mye på verving 

og profilering. Dette har vist igjen gjennom en betydelig medlemsvekst 

og vi passerte 1700 medlemmer i 2009. Likevel ble dette året på 

mange måter et hvileår for verving. Vi hadde siden sammenslåingen 

fått lite eller ingen økonomisk støtte fra forbundet sentralt, og dette 

satte en betydelig bremse på insatsen for å verve nye medlemmer. 

Etter oppklaringsmøte i forbundet der mange misforståelser ble opp-

klart, er vi igjen på offensiven for å rekruttere nye medlemmer. Stu-

denter er også blitt et satsingsområde og avdelingen er i ferd med å 

knytte til seg studenter som skal hjelpe oss med dette.

Det var ikke store forventninger til tariffoppgjøret og med 1 krone i 

generelt tillegg ble det ikke de store summene. Finanskrisen hadde 

satt sine spor og dette bar oppgjøret preg av.

LO - kongress i mai var også en av fjorårets store begivenheter. Bjørn 

Nedreaas, leder i avdeling 22 var en av fem delegater fra FLT. For 

forbundet var etter- og videreutdanning viktig, sammen med indus-

tripolitikk og organisasjonskampen i forhold til Industri Energi og 

ALT. Forbundet fikk godt gjennomslag for ”kampsakene”.

Stortingsvalg i september var nok en gang et regjeringsvalg. Resulta-

tet var fortsatt flertall for det rødgrønne alternativet, men marginene 

var små. Dette betyr at vi sansynligvis ikke vil få store angrep på 

faglige rettigheter i denne fireårsperioden. Pensjon vil nok være en 

utfordring og den kommende pensjons-

reformen vil helt sikkert skape debatt.

Landsmøte ble avhold i tidsrommet 31.10 til 3.11 2009. Avdelingen 

hadde 16 delegater pluss Petter Gabrielsen som representant for pen-

sjonistene, og Ranveig Johansen som medlem i forbundsstyret. Avde-

lingens Elisabeth Strøm ble valgt til referent, og Brikt - Terje Ski-

panes ble valgt til medlem i redaksjonskomiteen for vedtekter og 

organisasjonsmessige spørsmål.

Mange forslag var innsendt fra avdelingen, men det var studentene 

som hadde hovedfokus fra våre delegater, i tillegg til kontingent og 

valg. Vi fikk gjennomslag for å utvikle et eget studentmedlemskap i 

FLT. Dette arbeidet er så smått kommet i gang, og vi har store for-

ventninger til hva dette kan bety for rekruttering av studenter. I tilleg 

ble antall studentrepresentanter på landsmøte utvidet fra to til 

fem observatører.

Det var også viktig for avdelingene å få gjennomslag 

for heving av summene for A-, B- og C-medlem-

skap. Her fikk vi ikke gjennomslag og dette var 

skuffende.

Når det gjaldt valg, hadde avdelingen forslag 

om å utvide antall valgte sentralt i forbundet, 

men dette kom ikke til votering. Forslaget 

var sendt til den forberedende valgkomiteen 

som valgte å ikke ta det med videre.

I valget til nytt forbundsstyre fikk avdelingen 

inn Ranveig Johansen som medlem og Bjørn 

Nedreaas som 4. vara. Dette er vi utrolig stolte av.

Aud Sissel Birkeland ble valgt inn i LOs representant-

skap

Medlemsutvikling har også i 2009 vært positiv for avdelingen, selv 

om dette på mange måter har vært et ”hvileår”. Vi har fått 146 nye 

medlemmer i 2009 og dette bidrar ytterligere til at ”sammen  er JEG 

sterkere”.

Bjørn Nedreaas

Leder avd. 22 i Rogaland

året 2009 for aVdeling 22 i rogaland

For å kunne hjelpe hver enkelt til en bedre jobb utvikling, har FLT som eneste fagorga nisasjon ett eget utdanningsselskap. Addisco skreddersyr utdanning til arbeidstakere og virksomheter. Addisco samarbeider med 
anerkjenteutdanningsinstitusjoner i inn og ut

land for å kunne tilby utdanning på et høyt fag

lig og pedagogisk nivå.

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har et unikt 

utdannings  tilbud, men det er en «godt bevart hemmelighet». 

– Nå skal vi ut og markedsføre tilbudet bedre og rekruttere, 

sier forbundsleder Jonny Simmenes. 

Hvem kan bli medlem?FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk 

kompetanse er sentralt for å fremme verdi  -skaping i bedriften.
Sivilingeniører, ingeniører, teknikere, produksjons ledere, 

mellomledere, teamledere og tekniske funksjonærer, 

er typiske medlemmer av FLT. 
FLT organiserer ansatte på tvers av alle bransjer 
og yrkesgrupper. 

Medlemmene våre er i hovedsak sysselsatt i privat industri 

og service, samt i Statens Vegvesen. 
Vi organiserer også studenter.

Hva kan FLT tilby deg? Som medlem av FLT får du en rekke fordeler, og vi er 

stolte av å være den organisasjonen i Norge som satser 

mest på etter- og videre utdanning. En god tariffavtale er 

som et solid fundament. Dermed kan vi tilby betydelige 

tilleggsytelser. Bestemmelser i avtalen sikrer finansieringen 

slik at vi kan tilby det beste utdannings- og kompetanse -

utvikling i hele organisasjonsmarkedet.

– sammen er jeg sterkere!Forbundets visjoner og verdier Forbundet skal være blant de fremste 
i arbeidet for en utvikling av- de beste og mest fremtidsrettede tariffavtaler 

- de beste tilbud til etter- og videreutdanning 
- en effektiv, og demokratisk serviceorganisasjongratis studietilbud som:– Management for prosjektledere MPL 

– Total kvalitetsledelse TKL– Personalpsykologi PSY– Teknologiledelse TFK– Bedriftsøkonomisk analyse BØK– Logistikk 
– Diploma and Project Management DPM 
– Master of Business Administration MBA
– Innføring i juridiske emner JUR – Matematikk for Teknisk Fagskole

Vil du ha 
mer informasjon?

Kontakt Brikt-Terje Skipanes 
på telefon 907 74 722 

og få tilsendt vår brosjyre. 

E-post: avd22@flt.no

FaguTdanningmasTergradmed medLemskap i FLT

     Kursene har hjulpet meg. Allerede etter før-ste kurset, begynte jeg å praktisere «best practice team» på avdelingen.
Jan Olav Hansen

     Kvaliteten på det rent faglige er meget god… Jeg føler meg trygg på å anbefale Addisco til alle andre.

Elisabeth Strøm

’’

’’

Avdeling 22 i Rogaland

Fr
a

til

gratis etterutdanning
Fra fagutdanning til mastergrad

B
jø

rn
 N

ed
ra

as
, l

ed
er

 a
vd

. 2
2 

– R
ogaland



4           årsberetning 2009

Fremgangen for Avdeling 22 i Rogaland fortsetter. Sammen 
skaper vi de beste løsningene, og med en tydelig samar-
beidsinnstilling blir FLT et enkelt førstevalg ute i våre 
medlemsbedrifter, og godt mottatt av bedriftenes ledelse.
FLT i Rogaland blir stadig bedre lagt merke til, flere og flere 
finner ut hvem og hva FLT står for. ”That`s in it for me” gir 
stadig flere svar, og fornøyde medlemmer er det aller viktigste, 
at hvert medlem får mye igjen med medlemskapet i FLT er et 
faktum. Vi kan være stolte av hva vi får til sammen, men for uten 
medlemmers engasjement ville vi nok aldri hatt denne utviklin-
gen. Ting kommer ikke av seg selv… 
Undertegnede er stolt over å være tillitsvalgt i den avdelingen i 
landet som gjorde et spenstig vedtak om å støtte de som ble 
skadelidende som følge av finanskrisen, endringer og usikre tider 

og som førte til permitteringer også for FLTs medlemmer i 
Rogaland. Styret tok en sjanse budsjettmessig med å 

vedta å utbetale støtte til de som ble rammet i 2009, 
ikke store summen, men et viktig symbol på at 

vi vil og skal gjøre så mye vi har mulighet for 
med våre ”medlemmers” midler. Det har 
vært mange henvendelser angående 
nedbemanninger, omorganiseringer og 
permitteringer. Heldigvis går det bra i de 
aller fleste tilfellene. Det å kunne være til 
hjelp gjør svært godt for en tillitsvalgt.
Besøkte bedrifter ble noe færre, dette 

skyldes for det meste arbeidsmengden som 
har blitt betraktelig større med utvidet 

kontakt, som genererer mer oppfølging. Det 
blir og naturligvis slik at flere bedrifter (særlig 

nye) må få mest oppfølging i etablering av bedrifts-
grupper/klubb for tillitsarbeidet overfor sine medlemmer.

Som den foregangsavdeling vi er, gjør vi våre fremstøt først og 
fremst for å få en større ungdomsandel av medlemsmassen (les 
studenter og nyutdannede). Vi må skape en ungdomsprofil i 
profileringsarbeidet vi foretar oss. Avdeling 22 har overfor 
forbundet sentralt vist stor iver etter å få et forbedret studentm-
edlemstilbud. Delegatene fra Rogaland viste seg å være svært 
aktive under Landsmøtet i november, og frontet vårt syn meget 
tydelig og ofte fra talerstolen – kjempebra! Det var tydelig at 
flertallet på Landsmøtet lyttet til oss, og det førte til vedtak om 
større satsing mot ungdom og bedre studenttilbud. Vi i avdelin-
gen startet umiddelbart 
og går en spennende 
årsmøteperiode i møte. 
Fra sentralt hold vil man 
forsøke å avholde en 
årlig studentkonferanse. 
Undertegnede har sittet 
i styringsgruppen for 
LO studentene i 
Rogaland og begynte 
også med stand på 
Høyskolen Stord 
Haugesund, HSH, på 
høsten. Nye studentm-
edlemmer ble det fra 

første dag. På Høyskolen i Stavanger, UiS, fikk vi ikke på plass i 
år, men det jobbes med å få etablere en studentorganisasjon blant 
studentmedlemmer.
Profilering, profilering, profilering, ja her ligger ikke avdelingen 
etter, tvert i mot, vi er aktive med forskjellige profileringstiltak. 
Dessverre har det vært litt frem og tilbake med ledelsen i 
forbundet på våre søknader om midler til profilering, mulig vi 
kan skylde på et lederskifte og Landsmøte. Men vi i Rogaland 
stopper ikke med det vi tror på. Profilering og service gir 
fornøyde medlemmer og de beste ringvirkninger med tilfredshet 
og vekst. Markedsplanen har en egen plan for profilering, eget 
vervemateriell og vervepremier er noe vi har gjennomført med 
hell. Ved den årlige styrekonferansen ble en spenstig profilering-
splan lagt. FLT i Rogaland er mulighetens ”land”.
I 2009 fikk forbundet ny Internettportal og avdeling 22 i Roga-
land sin egen nettside på www.flt.no Under AVDELINGER 
finnes det meste av informasjon avdelingen ønsker å ha på 
nettsiden. Den vil være avhengig av at de avdelingstillitsvalgte 
har den nødvendige tid til å holde siden oppdatert. Derfor bruker 
vi mail overfor ny info som vi går ut med, så vil avdelingssiden 
være det stedet vi legger nyheter og samler opp nyttig informas-
jon for medlemmer og tillitsvalgte. Vi merker at flere henven-
delser kunne vært unngått dersom flere hadde sjekket avde-
lingssiden før en tar kontakt. Dette vil vi fortsette å opplyse om, 
mye info er allerede lagt ut på siden slik at flere og flere får svar 
på det meste ved noen få tastetrykk en gang i blant. Bruk siden, 
det hjelper deg, og det hjelper meg.
Avdelingen ønsker å prioritere bedriftsbesøk, det er helt klart en 
av de beste måtene å informere. Informasjonsmøter samtidig 
med en stand en sentral plass i bedriften, aksjon til uorganiserte 
og ikke minst overfor medlemmer og tillitsvalgte, samt alle de 
som burde kjenne til FLT sine medlemsfordeler.
Den årlige avdelingskonferansen har vist seg å bli kjempegodt 
mottatt og et inspirasjonssted for avdelingens medlemmer. 
Foruten at vi legger masse ned i å få til en faglig god konferanse, 
så gir konferanse en fin anledning til utveksling av erfaringer 
mellom medlemmer og tillitsvalgte. 
Sosialt samvær er en viktig faktor for alle enten det er gjennom 
idrett, jobb eller fagforening, sammen har DERE det best… 
Benytt dere alltid av tilbudet om avdelingskonferanse.

Brikt – Terje

inforMasJon-/organisasJons arbeidet 2009

Brikt-Terje Skipanes, Inform
asj on- og O

rganisasjonsleder

STUDENT
MEDLEMSKAP
i FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK (FLT) Avdeling 22 i Rogaland

  God Jul og Godt Nyttår

Vil du ha 

mer informasjon?

Kontakt Brikt-Terje Skipanes 

på telefon 907 74 722 

og få tilsendt mer info. 

E-post: avd22@flt.no

Avdeling 22 i Rogaland ønsker studenter 
spesielt velkommen som medlem. Forbundet 
vårt organiserer ansatte på tvers av alle 
bransjer og yrkesgrupper, i hovedsak sivil-
ingeniører, ingeniører, teknikere, produksjons-
ledere, mellomledere, teamledere og øvrige 
tekniske funksjonærer. Vi organiserer studenter 
ved tekniske fagskoler, ingeniørhøgskoler, sivil-
ingeniørstudier, Arkitekthøgskolen, Bedrifts-
lederskolen, Norges Hotellhøgskole og 
næringsmiddel tekniske skoler

Som studentmedlem får du:
•	Hjelp	fra	tillitsvalgte	når	det	gjelder	lønns-	 

og arbeidsvilkår på arbeidsplassen din  
(også ved deltid i studietiden).

•	Kollektiv	hjemforsikring	på	innbo	 
og løsøre, med rett til å tegne andre  
rimelige forsikringer.

•	Juridisk	hjelp	hvis	det	oppstår	problemer	 
mellom deg og din arbeidsgiver.

•	Medlemsbladet	«Ledelse	og	Teknikk»	 
tilsendt 8 ganger i året.

•	Gratis	hjelp	og	informasjon	om	blant	
 annet arbeidsvilkår, lønn og feriepenger  

når du søker jobb.
•	Jobbsøkerkurs.
•	LOfavør	fordeler.

Du blir medlem av en aktiv 
avdeling med tillitsvalgte og 
som tilbyr lokale konferanser

Avdeling 22 
i Rogaland

   Kursene har hjulpet meg. 
Allerede etter første kurset, 
begynte jeg å praktisere 
«best practice team» på 
avdelingen.

Jan Olav Hansen

’’

Det er en enestående mulighet  
å kunne studere gjennom 
Addisco. Siden studiene er til
rettelagt for oss som er i jobb, 
slipper vi å ta permisjon for å 
kunne ta videre utdanning. 

At vi som er FLTmedlemmer får 
dekket studiekostnader, materiell 
og eventuelle reiser, gjør at 
alle kan benytte dette tilbudet.

Jeg har startet på MBAstudiet og ønsker i tillegg å 
ta personalpsykologi gjennom Addisco. Responsen fra 
arbeidsgiver v/personalavdelingen var svært positiv. 
Fag som ledelse og økonomi er i dag kanskje mer viktig 
enn noen gang, ikke minst for oss med teknisk bakgrunn. 

Kvaliteten på det rent faglige er meget godt – likeså holder 
foreleserne et faglig høyt nivå. Jeg føler meg trygg på å 
anbefale Addisco til alle andre. 

Elisabeth Strøm

For å kunne hjelpe hver enkelt til en bedre jobbutvikling, har FLT som eneste fagorga
nisasjon ett eget utdanningsselskap. Addisco skreddersyr utdanning til arbeidstakere 
og virksomheter. Addisco samarbeider med anerkjente utdanningsinstitusjoner i inn 
og utland for å kunne tilby utdanning på et høyt faglig og pedagogisk nivå.

fra fagutdanning til mastergrad

gratis studietilbud som:
– Management for prosjektledere MPL 
– Total kvalitetsledelse TKL
– Personalpsykologi PSY
– Teknologiledelse TFK
– Bedriftsøkonomisk analyse BØK
– Logistikk 
– Diploma and Project  Management DPM 
– Master of Business Administration MBA
– Innføring i juridiske emner JUR 
– Matematikk for Teknisk Fagskole

Vil du ha 

mer informasjon?

Kontakt Brikt-Terje Skipanes 

på telefon 907 74 722 

og få tilsendt vår brosjyre. 

E-post: avd22@flt.no
Avdeling 22 
i Rogaland

For å kunne hjelpe 
hver enkelt til en 
bedre jobb utvikling, 
har FLT som eneste 
fagorga nisasjon ett 
eget utdannings
selskap. Addisco 
skreddersyr utdan
ning til arbeidstakere 
og virksomheter. Addisco samarbeider med 
anerkjenteutdanningsinstitusjoner i inn og ut
land for å kunne tilby utdanning på et høyt fag
lig og pedagogisk nivå.

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har et unikt 
utdannings  tilbud, men det er en «godt bevart hemmelighet». 
– Nå skal vi ut og markedsføre tilbudet bedre og rekruttere, 
sier forbundsleder Jonny Simmenes. 

Hvem kan bli medlem?
FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk 
kompetanse er sentralt for å fremme verdi  -skaping i bedriften.

Sivilingeniører, ingeniører, teknikere, produksjons ledere, 
mellomledere, teamledere og tekniske funksjonærer, 
er typiske medlemmer av FLT. 

FLT organiserer ansatte på tvers av alle bransjer 
og yrkesgrupper. 

Medlemmene våre er i hovedsak sysselsatt i privat industri 
og service, samt i Statens Vegvesen. 
Vi organiserer også studenter.

Hva kan FLT tilby deg? 
Som medlem av FLT får du en rekke fordeler, og vi er 
stolte av å være den organisasjonen i Norge som satser 
mest på etter- og videre utdanning. En god tariffavtale er 
som et solid fundament. Dermed kan vi tilby betydelige 
tilleggsytelser. Bestemmelser i avtalen sikrer finansieringen 
slik at vi kan tilby det beste utdannings- og kompetanse -
utvikling i hele organisasjonsmarkedet.

– sammen er jeg sterkere!
Forbundets visjoner og verdier 
Forbundet skal være blant de fremste 
i arbeidet for en utvikling av
- de beste og mest fremtidsrettede tariffavtaler 
- de beste tilbud til etter- og videreutdanning 
- en effektiv, og demokratisk serviceorganisasjon

gratis studietilbud som:
– Management for prosjektledere MPL 
– Total kvalitetsledelse TKL
– Personalpsykologi PSY
– Teknologiledelse TFK
– Bedriftsøkonomisk analyse BØK
– Logistikk 
– Diploma and Project Management DPM 
– Master of Business Administration MBA
– Innføring i juridiske emner JUR 
– Matematikk for Teknisk Fagskole

Vil du ha 

mer informasjon?

Kontakt Brikt-Terje Skipanes 

på telefon 907 74 722 

og få tilsendt vår brosjyre. 

E-post: avd22@flt.no

FaguTdanning
masTergrad
med medLemskap i FLT

     Kursene har hjulpet 
meg. Allerede etter før-
ste kurset, begynte jeg å 
praktisere «best practice 
team» på avdelingen.

Jan Olav Hansen

     Kvaliteten på det rent 
faglige er meget god… 
Jeg føler meg trygg på å 
anbefale Addisco til alle 
andre.

Elisabeth Strøm

’’

’’

Avdeling 22 
i Rogaland
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følgende personer vil bli tildelt forbundets hederstegn
for 25, 40, og  50 års medlemskap i 2009.

forbundets hederstegn i 2010

 25-års nålen 40-års nålen 50-års gave
 Vidar Tvedte  Andersen Stein Enlid Øivind Barkved

 Odd Reidar Barka Toralf Gangstø Marton Dreggevik

 Terje Bjørheim Per Reidar Hansen John B. Egeland

 Jan Ekeberg Terje Jansen Kristen Eskevik

 Audun W. Fløysand Per Martin Mikkelsen Trygve Hytland

 Kjell-Erik Grønli Willy Strømsvold Kåre Høyvik

 Trygve Gulliksen Svein Sørhus Reinert Kaspersen

 Arne Eivind Havnen  Bjørn Meyer

 Svein Helleren  Per Chr. Paulsen

 Aud Tove Hovland  Ingvald Solland

 Tore Walter Håland

 Kjell Korsvik

 Geir Einar Kvalvåg

 Jim Rollo Marqvardsen

 Kjell Steinar Moen

 Frank Petter W. Olsen

 Reino Matti Pietila

 Einar Rasmussen

 Jan Meyer Rasmussen

 Thorvald Vagle

 Harald Vinningland

 Bjørn Åvik
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aVdeling 22 i rogaland

utdrag fra Markedsplan 2009

Markedsmål:
Langsiktig målsetting: Den langsiktige målsettingen er å øke engasjementet blant tillitsvalgte og medlemmer
Kortsiktige målsettinger:
- Rekruttere 200 nye medlemmer pr. år.
- Tydeligere profilering av forbundet
- Synliggjøre avdelingens sentrale tillitsvalgte
- Tettere kontakt med bedriftskontakter, medlemmer
- Bedriftsbesøk
- Gå over fra papiravis til webbasert informasjon

Resultat:
- 143 nye medlemmer pr. 31.12.2009
- Se plan for profilering
- Fagblad/medlemsblad/media
- Besøksplan og kurs/konferanser
- Besøksplan og kurs/konferanser
- Egen avdelingsside på FLT-portalen

PLan foR møteR, KuRs og KonfeRanseR

tiLtaK HensiKt nåR foRventet effeKt status PR. 31.12.2009

Avdelingskon-
feranse/årsmøte

Profilere avdelingen 13. - 15. mars Engasjere medlemmene, 
fornøyde medlemmer, økt 
medlemsvekst.

- 42 deltakere

Regions-
konferanse

- Videreutvikle regions- 
   samarbeidet.
- Samarbeid om kurs
  og konferanser
- Organisasjonsutvikling 

24. - 25. april Økt engasjement og bedre 
samarbeid i regionen blant 
medlemmer og tillitsvalgte

- 16 deltakere

Medlemsmøte 
vår

Opplysning og debatt 23. april, Haugesund
  6. mai, Stavanger 
13. mai, Egersund

Økt engasjement blant 
medlemmene

- 12 deltakere
-   7 deltakere
-   4 deltakere

Lønns-
konferanse

Opplæring i bruk av 
overenskomster i lønns-
forhandlinger, protokoll, 
forhandlingsteknikk

5. - 6. juni Økt kunnskap om lønns-
forhandlinger i henhold til 
forbundets overenskomster

- 19 deltakere

Medlemsmøte 
høst

Velge delegater til 
Landsmøtet

21. august Gode utsendinger til 
Landsmøtet

- 10 deltakere

Styrekonferanse Utvikling av avdelingen 13. - 16. november - Økt kunnskap om organisa-
  sjonsendringer i forbundet
- Bli bedre på å beholde eksis-
  terende medlemmer, samt
  rekruttere nye (markedsplan)

- 12 deltakere

Videreføre 
regions-
samarbeid

Samarbeid om kurs 
14-Bergen
93-Sandnes& Jæren
14-Bergen
14-Bergen
93-Sandnes& Jæren
14-Bergen

16. - 17. januar
13. - 15. februar
20. - 22. februar
20. - 22. mars
16. - 17. oktober
16. - 17. oktober

Skolering
Regionskonferanse
Forhandlingskunnskap
Lov- og avtaleverket
med vekt på omstilling
ASVL - konferanse
Regionskonferanse
Ny I FLT

- 14 deltakere
- Avlyst
- 21 deltakere

- Avlyst
- 32 deltakere
- 23 deltakere

Kartlegging av 
bedrifter og 
medlemmer

Kartlegge type bedrifter 
hvor FLT kan organisere

2009 Flere medlemmer, større 
økonomiske og menneskelige 
ressurser

Legges på is
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Visjon: for en lettere og tryggere hverdag!

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

PLan foR PRofiLeRing

tiLtaK HensiKt nåR foRventet effeKt status PR. 31.12.2009

Eget vervemateriell,
reklameartikler:
- Avdelingskalender 2010
- Reklame busser/busskur
- Vervepremier
- ”Lokkepremier”
- FLT - krus

Synliggjøring, 
nyttig informasjon.

I løpet av 2009 Synliggjøring, informasjon - Kalendere bestilt
  og sendt ut
- Gjennomført verve-
  kampanje med tre reise-
  gavekort som premier
- Bestilt FLT-krus

BesøKsPLan – BedRifteR og sKoLeR

tiLtaK HensiKt nåR foRventet effeKt status PR. 31.12.2009

Bedriftsbesøk 
 Sauda

Kontakt med tillitsvalgte og 
medlemmer. Verving, 
opplysning og informasjon.

Mars Flere fornøyde medlemmer, for-
bedret kontakt, nye medlemmer.

Utført bedriftsbesøk hos:
- Eramet, Sauda
- Saint Gobain, Sauda
- Senet, Sauda

Oppfølging av bedriftsbesøk Hjelp for tillitsvalgte, større 
engasjement

Bedriftsbesøk
i Dalane

Kontakt med tillitsvalgte og 
medlemmer. Verving, 
opplysning og informasjon.

April Flere fornøyde medlemmer, for-
bedret kontakt, nye medlemmer.

- Aker Solutions, Egersund
- Uninor, Egersund

Bedriftsbesøk 
på Haugalandet 

Kontakt med tillitsvalgte og 
medlemmer. Verving, 
opplysning og informasjon.

Mai Flere fornøyde medlemmer, for-
bedret kontakt, nye medlemmer.

- Hydro Aluminium, Karmøy
- Aski AS, Kopervik
- Bauer Nilsen, Haugesund

Oppfølging av bedriftsbesøk Hjelp for tillitsvalgte, større 
engasjement

Skolebesøk 
Stavanger og 
Haugesunds-
området

Informasjon og rekruttering, 
synliggjøring av FLT.

August Kunnskap om FLT og Addisco 
blant studentene. Flere studentm-
edlemmer.

- Sunniva Roumimper er
  ansatt for å verve LO
- medlemmer på universitet
  og høykoler.
- Besøkt Høyskolen Stord 
  Haugesund flere ganger.

Oppfølging av skolebesøk Hjelp til studenter som vil 
organisere seg

Bedriftsbesøk 
Stavanger-
området 

Kontakt med tillitsvalgte og 
medlemmer. Verving, 
opplysning og informasjon.

September Flere fornøyde medlemmer, 
forbedret kontakt, 
nye medlemmer.

- Fagerhult, Oslo
- Støtte og oppfølging
  av bedrifter
- NOHA
- NorSea
- Bergen Group Rosenberg 
- Håland Elektronikk

Oppfølging av bedriftsbesøk Hjelp for tillitsvalgte, større 
engasjement

Bedriftsbesøk 
Ølen og 
Vindafjord 

Kontakt med tillitsvalgte og 
medlemmer. Verving, 
opplysning og informasjon.

November Flere fornøyde medlemmer, for-
bedret kontakt, nye medlemmer.

- AOP, Bergen

Oppfølging av bedriftsbesøk Hjelp for tillitsvalgte, større 
engasjement

aVdeling 22 i rogaland

utdrag fra Markedsplan 2009
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styRe- og aRBeidsutvaLgsmøteR
Avdelingen har avholdt syv styremøter, mens arbeidsutvalget i perioden har 
hatt åtte møter. Hovedsakene for styret har vært utarbeidelse og oppfølging av 
markedsplan, rekruttering, oppfølging av økonomi, forberedelse til 
Landsmøtet, samt løpende saker. Mange medlemmer tar kontakt med avde-
lingen for hjelp og støtte. 

åRsmøte og juBiLantfest
årsmøte
Avdelingen avholdt årsmøte i mars, i tilknytning til avdelingskonferansen. 
Årsmøtet tok for seg vanlige årsmøtesaker, samt forslag fra seniorklubben om 
at FLT avdeling 22 i Rogaland gir styret i avdelingen fullmakt til å bevilge 
nødvendige midler til seniorklubbens drift. Videre ble det vedtatt to forslag 
fra styret. Det ene forslaget gikk på at det skulle bevilges kr. 1000 til permit-
terte medlemmer, mens det andre forslaget omhandlet videreføring av 20 % 
prosjektstilling i forbindelse med prosjekter i markedsplan 2009 – 2010. 

jubilantfest
Ti jubilanter sammen med ledsagere møtte opp til jubilantmiddag og feiring 
av henholdsvis 25, 40 og 50 års medlemskap. Avdelingen hadde totalt 31 ju-
bilanter, og av disse møtte en 25 – årsjubilant, syv 40–årsjubilanter og to 
50–årsjubilanter opp. Jubilantfesten ble arrangert på Quality Airport Hotel 
Stavanger på Sola, og jubilantene deltok sammen med konferansedeltakerne 
og ledsagere, til sammen sytti personer. Det ble servert tre retters festmeny, og 
det var taler og hilsener til jubilantene. Forbundet var representert med Elisa-
beth Mogaard, som hilste jubilantene og konferansen, og bisto ved utdelingen 
av forbundets hederstegn. Fra avdelingen fikk jubilantene blomster, og etter 
middagen var det dans og god stemning til langt på natt.

medlemsmøter
Det ble avholdt medlemsmøte i Haugesund 27. april med til sammen 12 del-
takere, i Stavanger den 6. mai med syv deltakere og i Egersund den 13. mai 
med fire deltakere.
På dagsorden stod informasjon fra avdelingen, forberedelse til lokale lønns-
forhandlinger og forslag på delegater til Landsmøtet.
Det ble også avholdt medlemsmøte den 21. august på Quality Airport Hotel 
på Sola, for å velge delegater til Landsmøtet. Det møtte ti medlemmer.

oppklaringsmøte med forbundet
Den 29. april reiste Bjørn Nedreaas, Brikt – Terje Skipanes og Jorunn Ege-
land til Oslo for å møte forbundsledelsen. Avdelingen hadde lenge vært frus-
trert over manglende tilbakebetaling av avdelingskontingent fra forbundet. 
Etter våre beregninger stemte kontingentinntektene dårlig overens med 
medlemsantallet. Dette har ført til at forbundet nå har omprioritert disponer-
ingen av kontingentinntektene. Avdelingens representanter benyttet også 
anledningen til en gjennomgang av manglende refusjon av utgifter til  verving 
fra forbundet, og fikk på denne måten oppklart en del misforståelser.

1. mai
I tråd med tanken om at avdelingens fane 
skal ambulere i fylket, valgte informas-
jons- og organisasjonsleder Brikt – Terje 
Skipanes, i år å reise til Egersund og 
Sokndal for å feire 1. mai. Sammen med 
Petter Gabrielsen profilerte han FLT med 
hjelp av avdeling 22 i Rogalands nye, 
flotte fane. Fylkesordfører Tom Tvedt 
deltok også i programmet. 

møteR i Regi av foRBundet
forbundsstyremøter
Ranveig Johansen er forbundsstyrerepresentant, og har deltatt på ni for-
bundsstyremøter i perioden. I tillegg har Ranveig vært leder for den forbere-
dende valgkomiteen som avholdt ni møter.

Landsrådsmøte
Det er avholdt tre møter i Landsrådet som er et rådgivende organ for for-
bundsstyret. Møtene ble avholdt henholdsvis i juni, september og oktober. 
Avdelingen har for tiden ingen representant i Landsrådet. Region Sør - Vest-
landet er representert ved Atle Hope fra avdeling 14 – Bergen. Ranveig Jo-
hansen møter i Landsrådet som forbundsstyremedlem.

fLts 15. ordinære Landsmøte 2009 
Landsmøtet ble holdt i tiden 30. oktober til 3. november i Oslo. Avdelingen 
hadde rett på 16 delegater. Følgende personer deltok på landsmøtet: Bjørn 
Nedreaas, Harald Berge, Jorunn Egeland, Marcia Lynn Pettersen, Brikt – Ter-
je Skipanes, Inger Elise Kolstø, Erik Melsom, Aud Sissel Birkeland, Rune 
Jakobsen, Odd Terje Sandvik, Helga Skjeie, Solfrid Wulvig, Carl Eivind Møl-
stre og Elisabeth Strøm. Det var ett forfall, og da ingen av vararepresentan-
tene hadde mulighet for å delta, endte avdelingen opp med 15 delegater. Ran-
veig Johansen deltok som forbundsstyremedlem. Petter Gabrielsen ble valgt 
som en av fem pensjonistobservatør på landsbasis. 

Referansegruppe for forbundets nettsider og tillitsvalgtseksjon
Brikt – Terje Skipanes er medlem av referansegruppen.

Publiseringskurs
Forbundet avholdt publiseringskurs i forbindelse med den nye portalen 20. 
april. Brikt – Terje Skipanes og Erik Melsom deltok på kurset, som hadde 
fokus på avdelingens nettsider. Avdelingens representanter reagerte på at man 
ikke kunne finne avdelingene på FLTs hjemmeside, bare på ekstranettet som 
kun var tilgjengelig for medlemmer. Dette er nå ordnet, slik at ikke-medlem-
mer kan gå inn på avdelingssidene.

KuRs og KonfeRanseR
Avdelingen har i løpet av 2009 avholdt fem konferanser.

avdelingskonferanse
Avdelingen avholdt avdelingskonferanse på Quality Airport Hotel Stavanger 
på Sola i tiden 13. – 15. mars. Konferansen var åpen for alle yrkesaktive med-
lemmer, og hadde 42 deltakere.
Avdelingskonferansen tok for seg Næringsutvikling i Rogaland, et innlegg 
om finansverden og finanskrise, konfliktløsning, gjennomgang av hva FLT 
betyr for LO i Rogaland ved LOs distriktssekretær i Rogaland, en betraktning 
rundt hva som gjør at potensielle  medlemmer vil velge FLT, samt informas-
jon om den nye FLT – portalen.
Det var som vanlig satt av tid til at konferansedeltakerne fikk anledning til å 
bli bedre kjent gjennom diskusjon og gruppearbeid, og det ble gitt anledning 
til å gi innspill til veien videre for avdeling 22 i Rogaland. Konferansen var 
meget vellykket med mange aktive deltakere. Forbundet var representert ved 
Elisabeth Mogaard.

Regionskonferanse for sør - vestlandet
Følgende avdelinger er underlagt region Sør – Vestlandet: I Rogaland, Sandnes 
& Jæren, Bergen, Stord, Dale og Hundsnes. Avdelingen inviterte til regions-
konferanse 24. – 25. april i Haugesund. Konferansen hadde hovedvekt på 
forslag til endring i vedtekter og handlingsprogram foran Landsmøtet. I 
tillegg var det satt av tid til å diskutere videreutvikling av regionssamarbeid 
og samarbeid om kurs og konferanser. De fleste konferansedeltakerne kom fra 
arbeidsutvalgene i avdelingene.
Avdelingene 14 - Bergen, 22 i Rogaland samt 93 - Sandnes & Jæren var rep-
resentert på konferansen med til sammen 16 deltakere.
Fra avdeling 22 i Rogaland deltok Bjørn Nedreaas, Brikt – Terje Skipanes, 
Jorunn Egeland, Harald Berge og Wenke Heien. Veileder fra Forbundet var 
Elisabeth Mogaard, som blant annet orienterte om Forbundets rutiner 
angående tilbakebetaling av avdelingskontingent.

Lønnskonferanse
Første helga i juni fra fredag til lørdag avholdt avdelingen lønnskonferanse 
for tillitsvalgte og andre interesserte FLT - medlemmer. Konferansen fant sted 
på Quality Airport Hotel Stavanger på Sola.
Vegard Hansen fra Forbundet var foreleser, og gikk gjennom lønnsparagraf-
ene både i funksjonæravtalen og arbeidslederavtalen.
Det var 19 deltakere på konferansen, som alle deltok i gruppearbeid og ple-
numsdiskusjoner. Konferansen var en fin anledning til å stille spørsmål og til 
diskusjoner med andre tillitsvalgte. Deltakerne kom fra alle deler av fylket, 
fra Stord og Karmøy i nord, til Stavanger, Sandnes og Egersund i sør. 

Konsernkonferanse Hydro
Den 25. – 29. september ble det arrangert konferanse for FLTs konsernutvalg 
i Hydro. Konferansen ble arrangert i Praha, Tsjekkia, og tok for seg omstill-
inger, verving og næringspolitikk. Det var åtte deltakere, og Bjørn Nedreaas 
deltok fra avdelingen. 

Møter og arrangeMenter
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styrekonferanse
Avdelingen avholdt årets styrekonferanse i Polens hovedstad, Warszawa. Kon-
feransen ble avholdt i perioden 13. – 16. november og hadde som hovedtema 
utvikling av avdelingens markedsplan for 2010. I tillegg var det en post på 
programmet om organisasjonsendringer i Forbundet etter Landsmøtet. Jonny 
Simmenes skulle ha vært med til Warszawa som veileder, men måtte melde 
avbud på grunn av andre oppgaver etter å ha blitt valgt til forbundsleder. Kon-
feransen hadde følgende elleve deltakere: Bjørn Nedreaas, Jorunn Egeland, 
Wenke Heien, Brikt – Terje Skipanes, Arnold Lindanger, Harald Berge, Rune 
Jakobsen, Elisabeth Strøm, Aud Sissel Birkeland, Inger Elise Kolstø og Petter 
Gabrielsen.

KuRs og KonfeRanseR i Regi av andRe
Regionsamarbeid sør vestlandet, vår
I tiden 16. – 17. januar arrangerte avdeling 14 regionskonferanse på Rica 
Maritim Hotel i Haugesund. Hovedtemaene var regionssamarbeid, rekrutter-
ing, samt gjennomgang av forbundets vedtekter foran Landsmøtet. I tillegg 
tok konferansen for seg planlegging og fordeling av kursvirksomhet for andre 
halvår. Avdelingene 14 - Bergen, 22 i Rogaland samt 93 - Sandnes & Jæren 
var representert på konferansen med til sammen 14 deltakere. Fra avdeling 22 
i Rogaland deltok Bjørn Nedreaas, Brikt – Terje Skipanes, Jorunn Egeland, 
Rune Jakobsen og Wenke Heien. 

Regionsamarbeid sør vestlandet, høst
Den 16. – 17. oktober arrangerte avdeling 93 Sandnes og Jæren regionskon-
feranse på Rica Maritim Hotel i Haugesund. Programmet dreide seg mye om 
organisasjonsendringer og kurs i å skrive og holde innlegg for Landsmøtet. 
Det var 32 deltakere på konferansen. Avdelingene 14 - Bergen, 22 i Rogaland 
samt 93 - Sandnes & Jæren var representert på konferansen.. Fra avdeling 22 
i Rogaland deltok følgende 13 representanter, de fleste fra styret: Harald 
Berge, Jorunn Egeland, Marcia Lynn Pettersen, Wenke Heien, Brikt – Terje 
Skipanes, Inger Elise Kolstø, Erik Melsom, Aud Sissel Birkeland, Rune Ja-
kobsen, Odd Terje Sandvik (landsmøtedelegat), Solfrid Wulvig (landsmøt-
edelegat), Heidi Undheim Ertesvåg (landsmøtedelegat), Carl Eivind Mølstre 
(landsmøtedelegat). 

demonstRasjoneR
Fagforeningene ved Hydro Aluminium Karmøy demonstrerte den 3. juni mot 
regjeringen. Budskapet til regjeringen var at kraftkrevende industri må sikres 
langsiktige kraftavtaler. Det deltok 500 – 600 personer, og det var stor 
pressedekning både fra lokale og nasjonale media. Inger Elise Kolstø og Pet-
ter Gabrielsen var til stede med avdelingens fane for å representere FLT.

møteR i Lo - sammenHeng
Lo i norge, Los 32. ordinære kongress
LO – kongressen ble avholdt i tiden 5. – 11. mai. Bjørn Nedreaas var en av 
forbundets valgte representanter til LO – kongressen. FLT engasjerte seg i 
blant annet opplæring, langsiktige kraftavtaler til kraftkrevende industri, og 
saken om ALT/IEs ønske om vertikale avtaler. 

Lo i norge
LOs representantskap avholdt ordinære møter i februar og april. På febru-
armøtet var diskusjonen rundt Tjenestedirektivet og Mellomoppgjøret 2009 
de viktigste sakene. På møtet i april var Tariffrevisjonen 2009 den viktigste 
saken som ble behandlet. Jorunn Egeland har møtt i LOs representantskap 
som valgt representant fra forbundet.

Los olje- og gasskonferanse
Konferansen ble arrangert på Quality Airport Hotel på Sola i tiden 29. – 30. 
oktober, i regi av LO. Hamed Khalil og Brikt – Terje Skipanes representerte 
FLT på konferansen. Sentrale tema var diskusjon rundt oljeutvinning i Lofo-
ten og konsekvensutredning i forhold til dette, samt manglende oljemelding 
fra regjeringen.

styringsgruppe for studentverveprosjekt 
LOs distriktskontor i Rogaland har vært pådriver for å få ansatt en person som 
skal verve medlemmer for LO på universitet og høyskoler i en prøveperiode 
på to år. Sunniva Roumimper er ansatt. Brikt – Terje Skipanes sitter i styrings-
gruppen for prosjektet og har deltatt på mange møter i forbindelse med 
dette.

Lo i stavanger og omegn
styremøter
Rune Jakobsen sitter i styret for LO i Stavanger og Omegn, og har deltatt på 
styremøter.

Representantskap
LO i Stavanger og Omegn avholdt representantskapsmøte den 19. mars og 14. 
april. Årsmøte ble avholdt den 19. mai. I tillegg til vanlige årsmøtesaker dis-
kuterte møtet blant annet beregningsgrunnlag for medlemsantall og kontin-
gentinnbetaling. Videre var det fortsatt ønske om å profilere LO på sandvol-
leyballen. Rune Jakobsen ble valgt som styremedlem og som varamedlem til 
LOs fylkeskonferanse i Rogaland. FLT var på dette møtet representert ved 
Jorunn Egeland.

Rogalandskonferanse
LO i Stavanger og Omegn og LO-kommune arrangerte Rogalandskonfer-
ansen 2009 i tiden 16.-18. oktober i Stavanger. På grunn av regionskonferanse 
i Haugesund var det ingen fra avdelingen som hadde anledning til å delta.

Lo i dalane
Aud Sissel Birkeland sitter i styret for LO i Dalane, og deltar på styremøtene. 
LO i Dalane har arrangert åpne møter, blant annet fagligpolitisk møte den 29. 
januar, hvor Tore Nordtun og LO-sekretær Ellen Stensrud deltok. LO i Dalane 
avholdt årsmøte 20. april hvor også representantskapsmedlemmene Marcia 
Lynn Pettersen og Wenke Heien fra avdelingen deltok. På representantska-
psmøte 7. desember ble handlingsplan og AOF i Dalane behandlet. Aud Sissel 
Birkeland, Marcia Lynn Pettersen og Wenke Heien representerte avdelingen.

Lo i indre Ryfylke
LO i Indre Ryfylke har hatt månedlige møter som har vært avholdt vekselvis 
i Sauda og i Suldal. Hovedsakene har vært kursing, oppfølging av markedsp-
lan og tett samarbeid med AP og SV. Avdelingen har vært representert ved 
Arnold Lindanger.

Lo i Haugesund og omegn
LO i Haugesund og Omegn avholdt årsmøte 27. april. 
Avdelingens representanter hadde anledning til å delta på årsmøte.

samvirkende fagforeninger, stavanger
På styremøter i Samvirkende fagforeninger har Finn Andersen møtt.
Torsdag 28. mai ble det avholdt årsmøte i Samvirkende Fagforeninger i Sta-
vanger. Organisasjonen sliter fortsatt økonomisk, og dette var hovedtema på 
møtet. Det ble gjort vedtak om at taket på medlemmer heves fra 1500 til 2000 
yrkesaktive medlemmer. Medlemsforeningene skal også betale leie tilsvar-
ende 50 % av vanlig leie for bruk møtelokaler. Finn Andersen fra FLT var 
ikke på valg, mens Ranveig Johansen og Kåre Walvik ble gjenvalgt til hen-
holdsvis kontrollkomiteen og innstillingskomiteen. Jorunn Egeland repre-
senterte avdelingen på møtet. Ranveig Johansen er medlem av kontrollutval-
get i Samvirkende Fagforeninger. Kontrollutvalget utfører revisjon av 
årsmeldingen og har hatt to møter.

folkets Hus i stavanger, frokostmøter
Folkets Hus avholder månedlige frokostmøter. Petter Gabrielsen representerer 
avdelingen. Blant saker som har vært tatt opp er blant annet orientering om 
situasjonen for Folkets Hus, økonomi, Historielaget og trimrom for ansatte.

norsk folkehjelp
Petter Gabrielsen er avdelingens representant i Norsk Folkehjelp, men har 
ikke mottatt møteinnkallinger i løpet av året.

aof 
aof sandnes & jæren
Ranveig Johansen er styremedlem i AOF Sandnes & Jæren, og har deltatt på 
to Styremøter avholdt henholdsvis i april og mai. Representantskapsmed-
lemmene hadde ikke anledning til å delta på årets årsmøte.

aof Haugaland
AOF Haugaland avholdt ekstraordinært representantskapsmøte 24. juni.
Avdelingens representant hadde ikke anledning til å delta. 

aof dalane
Ingen aktivitet.

juLemøteR
På Sparebank1 SR – Bank julemøte deltok Rune Jakobsen fra avdelingen.

KontoRdag
Kontoret har holdt åpent hver onsdag fra kl. 08.00 til 12.00, bortsett fra i som-
merferien. Det har også vært avholdt møter med medlemmer og tillitsvalgte 
utenom åpningstiden, etter avtale.
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Året 2009 har vært preget av finanskrisen og stortingsvalget.

Styret i seniorklubben startet tidlig med å drøfte en aktivitetsplan 
for året 2009. På medlemsmøtet den 11 mars ble det vedtatt å 
nedsette to arbeidsutvalg. Det ene utvalget skulle ta for seg den 
nye pensjonsreformen med sikte på å kunne informere med-
lemmene om konsekvensene av reformen. Utvalget har bestått av 
Alf Svendsen og Bjørn Tengesdal. Det andre utvalget har bestått 
av Arne Sæthre og Odd Wetteland. Dette utvalget skulle drøfte 
hva som skjer med byen vår, herunder hvordan forholdene på 
sykehjemmene i Stavanger er. Hensikten med utvalgene og møte 
aktiviteten i år var å prøve å profilere seniorklubbens arbeid i me-
dia. Dette arbeidet må vi si oss godt fornøyd med.

Det er i år avholdt 9 medlemsmøter og 4 styremøter.

14. jan.: Hvordan møter fagbevegelsen finanskrisen?
 Innleder: Eldar Myhre fra Fellesforbundet
 i Stavanger

11. feb.: Årsmøte.

11. mars: Prostatakreft og noen fakta.
 Innleder: Rolf Retz fra POROFO
 Info. om foreningen Kreft Omsorg
 i Rogaland (KOR)
 Innleder: Line Kjær Jakobsen.

15. april: Hvordan er situasjonen for de pleietrengende
 i Stavanger Kommune ?
 Innleder: Per A Thorbjørnsen. Leder av utvalget
 for levekår i Stavanger Kommune.
 Hvordan er det å være på et sykehjem i Stavanger?
 Innleder: Karl Petter Jakobsen.
 Representant fra de pårørende.

13. mai: Scenarioer 2020 for Stavanger regionen.
 Kampen om Kompetansen.
 Innleder: Martin Gjeldsvik fra IRIS.

9. sept.: Hva mener du vil skje med den norske velferden
 under en eventuell FRP regjering?
 Innleder: Olav T. Laake fra AP.

14. okt.: Hvordan er det å være gateprest i Stavanger?
 Hvordan behandler Stavanger Kommune
 de svakeste i samfunnet?
 Innleder: Per Arne Tengesdal.
 Gateprest fra Kirkens Bymisjon.

11. nov.: Pøbelprosjektet.
 Innleder: Eddi Eidsvåg.

9. des.: Julemøte ble i år avholdt på «Strandalandet»
 med beriftsbesøk på stålverket og Julebuffet
 på Prekestolhytta.

Styret har i 2009 bestått av:

Leder/Kasserer: Petter Gabrielsen.
N.leder/sekr.:  Odd Wetteland
Styremedl.:  Arne Sæthre  
Styremedl.:  Bjørn Tengesdal.

Styret.

årsmelding 2009 fra

flts senior klubb aVd. 22 i rogaland

Julemøte FLT 2009
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Julemøte FLT 2009

Leder Bjørn Nedreaas

Nestleder Rune Jakobsen

Sekretær Jorunn Egeland

Kasserer Wenke Heien

Informasjons-/org.leder
 Brikt-Terje Skipanes

Studieleder Harald Berge

Styremedlemmer Marcia Lynn Pettersen
 Alice Helen
 Ferkingstad
 Elisabeth Strøm
 Inger Elise Kolstø

Varamedlemmer Arnold Lindanger
 Aud Sissel Birkeland
 Erik Melsom

Seniorkl. representant
 Petter Gabrielsen

Revisorer 1. Rune Røisland
 2. Finn Andersen

Valgkomite 1. Helga Skjeie (leder)
 2. Odd Inge Finne
 3. Wenke Heien (styret)

Representanter og utvalg
Forbundsstyret  Ranveig Johansen 

Landsorganisajonen i Norge,
representantskapet Jorunn Egeland 

Samvirkende fagforeninger, Stavanger
 Brikt-Terje Skipanes
 Finn Andersen
 Jorunn Egeland
 Harald Berge
 Rune Jakobsen

Samvirkende fagforeninger,
kontrollkomiteen Ranveig Johansen

LO i Stavanger og Omegn, styret
 Rune Jakobsen
 

LO i Stavanger og Omegn,
representantskapet Ranveig Johansen
 Jorunn Egeland
 Harald Berge
 Rune Jakobsen
 (vararepresentant)

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

LO i Indre Ryfylke, styret
 Arnold Lindanger

LO i Indre Ryfylke, representantskapet
 Eli Bjellebø Kallevik,
 vararepresentant 

LO i Dalane, styret
 Aud Sissel Birkeland
 
LO i Dalane, representantskapet
 Marcia Lynn Pettersen
 Wenke Heien
 Arild Karlson 
 (vararepresentant)

AOF Sandnes & Jæren, styret
 Ranveig Johansen

AOF Sandnes & Jæren, representantskapet
 Harald Berge
 Jorunn Egeland

AOF Haugalandet, representantskapet
 Bjørn Nedreaas
 Alice Ferkingstad

AOF i Dalane, representantskapet
 Wenke Heien
 Marcia Lynn Pettersen
 Aud Sissel Birkeland,
 vararepresentant

Redaksjonskomité Erik Melsom 
 (redaktør)
 Brikt - Terje Skipanes 
 (redaksjonsassistent) 

Forsikringskontakt Petter Gabrielsen

Norsk Folkehjelp Petter Gabrielsen

styrets saMMensetning
styret for 2009 har bestått av følgende personer
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Returadresse:
FlT avd. 22 i rogaland
Folkets Hus.
løkkeveien 22
4008 Stavanger

layout &
 trykk: lura Trykkeri as

årsmøtet avholdes

lørdag 20. mars 2010 kl. 16.00

Quality airport hotel stavanger

saksliste:

1. Åpning

2. Valg av møteleder og referent

3. Valg av to til å underskrive protokollen

4. Årsberetning

5. Regnskap 

6. Budsjett

7. Innkomne forslag

8. Valg

forslag til årsmøtet må være styret i hende 

innen fredag 12. mars 2010

avdelingsstyret oppfordrer alle medlemmer til å delta på årsmøtet

har alle husket å melde seg på avdelingskonferansen 
som går 19.-21. mars. påmelding til avd22@flt.no.
konferansen er gratis for medlem, tilbud for ledsager.

innkalling til årsMøte
flt – aVdeling 22 i rogaland


