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2010 har vært et spennende år for avdeling 22. Finanskrisen 
som også rammet Rogaland er fortsatt en utfordring for 
avdeling 22. Mange av våre medlemmer har følt dette på 
kroppen og særlig de som har mistet jobben eller er blitt 
permitterte har hatt det tøft. Det var derfor spesielt gledelig 
at årsmøtet vedtok å tilby permitterte 1000 kr. også for 2010 
som en engangsstøtte til de som ble permitterte. Dette skulle 
være en hjelp og støtte i karensdagene før de fikk støtte fra 
det offentlige.

I alle år siden sammenslåingen har avdelingen satset mye på 
verving og profilering. Dette har vist igjen gjennom en be-
tydelig medlemsvekst og vi passerte 1800 medlemmer i 
2010. Det er fortsatt et enormt potensiale for å verve flere 
medlemmer og avdelingen ønsker hjelp fra alle medlemmene 
for å komme i kontakt med potensielle medlemmer.

Landsmøte i 2009 vedtok at FLT skulle utvikle sitt eget stu-
dentmedlemskap og det er nå endelig på plass. Avdeling  22 
har vært en pådriver i dette arbeidet og flere fra avdelingen 
har bidratt aktivt for å utvikle dette produktet. Avdelingen 
har, selv uten dette på plass, drevet en aktiv verving blant 
studenter i Rogaland og vi har nå 24 studentmedlemmer. 
Dette er likevel bare en forsiktig start. Det er et stort poten-
siale til å verve mange studenter og vi kommer til å satse på 
dette i årene som kommer.

Alle årets tariffoppgjør er gjennomført med gode resultat og 
uten at det ble konflikter. FLT har fått gjennomslag for flere 

viktige prinsipper som likelønn, arbeidstid og ikke 
minst en ytterligere styrking av videre- og 
etterutdanning der vi nå får 1 kr. pr. time. 
I 2010 ble det gjort forsøk med elektroni-
sk avstemming og det fungerte greit.
Det var oppgjøret mellom FLT og 
ASVL som fikk testet ut denne måten 
å avholde urastemning på. Vi håper at 
dette blir utvidet til de andre uravstem-
ningene i fremtiden.

25.februar døde tidligere forbundsleder 
Magnus Midtbø. Han vil spesielt bli husket 
for sitt arbeid for etter- og videreutdanning, og 
forbundet har opprettet en utdannings-pris til minne 
om Magnus Midtbø.

10. august døde tidligere forbundsleder Jarle Molde. Jarle 
arbeidet aktivt for å gi industrien gode rammebetingelser, 
og vi vil også huske han for sitt gode humør.

Forbundet har undertegnet en viktig samarbeidsavtale med 
fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon, Norsk 
Folkehjelp. Forbundsstyrets vedtak om å støtte Norsk  
Folkehjelps minehundsenter og minerydding i Sarajevo er 
nå formalisert.

Bjørn Nedreaas

Leder avdeling 22 i Rogaland

Bjø
rn

 N
ed

ra
as

, l
ed

er
 a

vd
el

in
g 

22

 i 
Rogaland

Hvert år har vi stilt spørsmålet om hva vi kan gjøre for å profilere 
seniorklubben utad. I år klarte vi dette. I forbindelse med forslaget 
til budsjett fra rådmannen i Stavanger kommune var det foreslått 
store kutt på omsorgssektoren. FLTs seniorklubb tok initiativ 
overfor andre pensjonistklubber i LO med sikte på at vi sammen 
kunne legge press på de politiske partiene. Hensikten med dette var 
å få politikerne til å vedta et budsjett som ikke svekker omsorgs-
sektoren. Pensjonistforen-ingene i LO innkalte til pressekonferanse 
der vi presenterte våre krav til politikerne. Saken fikk stor presse-
dekning. Budsjettet som ble vedtatt oppfylte stort sett våre krav.
Medlemstallet per 2010 er på 40 medlemmer, som er en økning på 
3 medlemmer fra 2009.

Det er i 2010 avholdt 9 medlemsmøter og 4 styremøter.
13. januar: .........Hvilke utfordringer møter vi i trafikken?
 Innleder: Leif Birger Bø.  

Leder for trafikkavdelingen i politiet.
10. februar: ........Årsmøte
10. mars: ............Ka skjer med byen vår? Innleder: Tomas Middelton.

14. april: ............Den nye pensjonsreformen og fagbevegelsens 
engasjement i saken. 

 Innleder: Rolf Bersås. Leder av LO i Stavanger.
12. mai: .............Vold i nære relasjoner. Monica Velde  

fra krisesenteret i Stavanger.
8. september: .....Historien om Gunnar Berges politiske liv.
 Innleder: Gunnar Berge.
13. oktober: .......Stavangers Byhistorie.  

Innleder: Engwall Pahr-Iversen.
10. november: ....Pensjonsreformen og de nye skatteregler.
 Innleder: Jan Løndalen.
8. desember: ...... Julemøte på Moi.

Styret for 2010 Leder/Kasserer: ..........Petter Gabrielsen
 N.leder/ Sekretær: ......Odd Wetteland
 Styremedlem: .............Bjørn Tengesdal
 Styremedlem: .............Arne Sæthre

Styret

Årsmelding 2010 fra
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2010 har vært et år med stor fokus på studentverving, noe 
som jeg er sikker på vil føre til større medlemstilstrømning 

av studenter, i tiden som kommer; Se melding fra 
student- og ungdomskontakt Kjetil Steinsland. 

Det at vi fikk Kjetil med i avdelingsstyret 
gjorde at vinklingen mot studenter og  

ungdomssatsingen vår har fått en helt ny 
dimensjon over seg - godt jobbet Kjetil!

Studentsatsing er studentsatsing, men 
det har ikke tatt fokus bort fra våre 

mange andre viktige oppgaver i året 
som har gått. Den viktige medlems-

pleien, samt hjelp fra avdelingen via min 
posisjon, er hovedoppgaven i vår avdeling. 

Torsdagene er forbeholdt besøk ute i bedrifter 
for å møte tillitsvalgte og medlemmer. Begrensningen 

er å klare å nå ut til alle i løpet den tiden som er tilgjengelig 
i en 20 % stilling, men det er mye bedre enn ingen kontakt 
med bedrifter der ute.

Ellers gjøres det også mye arbeid til andre tider av døgnet. 
Vi er flittige brukere av mail, og nå etter at avdelingen har 
fått en bra hjemmeside via forbundets nettsted, legges mye 
nyttig informasjon ut her. Nettsiden er i utvikling og det må 
fremheves at undertegnede har veldig god hjelp av styre-

medlem Erik Melsom som gjør en god jobb med nettsiden. 
Håper hjemmesiden blir benyttet, den er bra, men skal bli 
enda bedre! 

Svingninger i bransjer merkes, og medfører at vi må hjelpe 
til i flere omstillingsprosesser. Da er det nyttig med en fag-
forening i ryggen! Og skulle det verste skje at en blir over-
tallig og blir sagt opp, er det viktig at man krever å stå i 
stilling til saken er rettskraftig prøvd, i tilfelle prosessen og 
utvelgelsen ikke er riktig. Vi unngår heldigvis mange slike 
saker, da vi sammen har som utgangspunkt å søke å finne 
den beste løsningen sammen med bedriftene. God sam- 
arbeidsevne og teft er en god evne for en tillitsvalgt.

Mange nye medlemmer er kommet til avdelingen i året som 
gikk. Mye av dette skyldes nok at vi har flere vervemøter og 
det er mange som har fått bedre kjennskap og øynene opp 
for FLTs mange fordeler. Det er også flere medlemmer som 
utnytter medlemsfordelene og gir positiv omtale vedrørende 
sitt medlemskap – bra! Det er nesten ingen tilbakemeldinger 
fra misfornøyde medlemmer. Kan nøkkelen være at vi 
fortløpende søker å løse problemene, etter hvert som de 
dukker opp?

Informasjons-/organisasjonsoppgaven er et fornøyelig til-
litsverv. Jeg møter så mange utrolig mange dyktige tillits-

valgte og interesserte medlemmer rundt om-
kring i Rogaland. Avdelingsstyret jobber 
iherdig med å gjøre medlems-skapet for oss 
i Rogaland innholdsrikt, noe som også viser 
seg i vår populære årlige konferanse som er 
for alle våre medlemmer. Konferansen i 
2010 ble ikke noe unntak, i så måte, med 
kjempefine tilbakemeldinger fra de som del-
tok. Håper virkelig flere får med seg en kon-
feranse etter hvert som årene går. Vi gjør så 
godt vi kan angående innholdet, samtidig 
skal dette være en sosial happening for alle 
sammen. På denne måten får vi i avdelingen 
gitt tilbake noe for det det koster å være 
medlem i Nordens «beste» fagorganisasjon; 
Ingen andre har et eget utdanningsselskap, 
slå den...

Vi er til for dere, sammen finner vi de beste 
løsningene.

Brikt – Terje

Brikt-Terje Skipanes, Inform
asj on- og O

rganisasjonsleder

inForMasJons-/organisasJonsleder 2010

Medlemmer våre er storfornøyde med tilbudet om gratis etterutdanning, gjennom Addisco.
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Følgende personer vil bli tildelt forbundets hederstegn
for oppnådd 25, 40, og 50 års medlemskap i 2010.

 25-års nålen 40-års nålen 50-års gave
 Berit Fosse Charlie Dahl Ordin R. Braadland

 Inge Halvorsen Bernt Jarle Dolmen Kjell Claussen 

 Torvald Hovland Sivert Falkeid Olav Havsø

 Maren Sofie Jansson Dagfinn T. Forsberg Martin Hetland

 Leif Roar Larsen Thor Jan Gjerseth Arthur Køningsberg

 Jørgen Opheim Sven G. Gursli Anker Olsen

 Lars Arne Skjold Roth Gunnar Hafsø Toralf Olsen

 Målfrid Steine Harald Halvorsen Harald Samuelsen

 Thor Håkon Sternhoff Sven Arne Høyland John Sivertsen

 Morten Tengesdal Einar Kro Svein Tinnesand

 Elisabeth Ellin Venjum Jan Reidar Løland Per Arne Torkelsen

 Erik Vestnes Jan Arve Oftedal Nils Steinar Tveit

 Nils Ståle Wold Arne Sværen Lars Øverland

 Solfrid Wulvig Leif Henry Sæthre Rein Øverland

 Ståle Ørmen Torbjørn Thorsen Roald Ådland

  Jarl Øyvind Wiig

Forbundets hederstegn i 2010

Jubilantene våre storkoste seg på avdelingens festmiddag.
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aVdeling 22 i rogaland

utdrag Fra MarKedsplan 2010

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

Kortsiktige målsettinger: Resultat: 
- Rekruttere 200 nye medlemmer - 172 nye medlemmer 
- Rekruttere 50 studentmedlemmer - 24 nye studentmedlemmer  
- Tydeligere profilering av forbundet - Se plan for profilering
- Synliggjøre avdelingens sentrale tillitsvalgte - Fagblad/medlemsblad/media
- Tettere kontakt med bedriftskontakter/-grupper - Se besøksplan og kurs/konferanser
- Bedrifts- og skolebesøk - Se besøksplan og kurs/konferanser
- Gjennomføre planlagte kurs og konferanser - Gjennomført alle fire planlagte konferanser

BeSøKSpLan – SKoLeR

Tiltak Hensikt når Forventet effekt Status pr. 31.12.2010

Skolebesøk (teknisk 
fagskole, høyskoler, 
universitet, BI)

Kartlegging av aktuelle 
skoler

Kontinuerlig Velge ut skoler for 
skolebesøk.

- Skal legge plan for våren 2011

Skolebesøk Stavanger og 
Haugesundsområdet

Informasjon og rekrutter-
ing, synliggjøring av FLT.
Oppfølging av 
skolebesøk.

Kontinuerlig Kunnskap om FLT og 
Addisco blant studenter.
Flere studentmedlemmer.
Hjelp til studenter som vil 
organisere seg.

- Vært på Høyskolen Stord Haugesund
- Avholdt møte med studentene som skal være 
  med på  Avdelingskonferansen
- Stand på Ugå på UiS uke 11
- Stand på UiS 20. mai
- Stand på HSH 27. mai
- Fadderugå UiS, uke 34
- Stand på UiS annenhver torsdag 
  etter fadderugå

BeSøKSpLan – BedRiFTeR 

Tiltak Hensikt når Forventet effekt Status pr. 31.12.2010

Bedriftsbesøk i Ryfylke. Kontakt med tillitsvalgte 
og medlemmer. 
Verving, opplysning 
og informasjon. 
Oppfølging av 
bedriftsbesøk.

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

Utført bedriftsbesøk hos:
- Rysteg i Sauda, 6. mai
- Åpent møte på Kløver Hotell, Sauda, 6. mai

Bedriftsbesøk  
Haugalandet.

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

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

27. mai
- Bauer Nilsen, Haugesund, flere innmeldinger
- Tollpost Globe, Haugesund, 1 medlem
- Biomar, Karmøy, 5 medlemmer

Bedriftsbesøk  
Stavangerregionen.

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

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

- Felleskjøpet Varhaug, bedriftsbesøk  (7/10), 
  flere innmeldinger, deriblant laborantene
- Norisol og Vetco Grey, bedriftsbesøk sammen 
  med Ståle Johannessen (28/10)
- MAN Last og Buss AS (30/12)

Bedriftsbesøk 
Dalaneregionen.

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

2. halvår Flere fornøyde medlemmer, 
forbedret kontakt, nye 
medlemmer.

- Aker Solutions Egersund (3/12), 
  bedriftsbesøk,  33deltakere.

Bedriftsbesøk Ølen og 
Vindafjord Fatland.

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

2. halvår Flere fornøyde medlemmer, 
forbedret kontakt, nye 
medlemmer.
Hjelp for tillitsvalgte, større 
engasjement
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Visjon: For en Lettere og Tryggere hverdag!

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

pLan FoR møTeR, KURS og KonFeRanSeR

Tiltak Hensikt når Forventet effekt Status pr. 31.12.2010

Konsernkonferanse 
Nortura.

- Økt kunnskap 19. mars Engasjere medlemmene, 
fornøyde medlemmer, økt 
medlemsvekst.

- 23 deltakere

Konferanse/årsmøte. - Profilere avdelingen 19. – 21. 
mars

Engasjere medlemmene, 
fornøyde medlemmer, økt 
medlemsvekst.

- 70 deltakere

Regionkonferanse. - Videreutvikle 
  regionssamarbeidet
- Samarbeid om kurs og 
   konferanser
- Organisasjonsutvikling 
- Velge representanter til 
   landsrådet

9. – 10. april

  8. – 9. 
oktober

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

- 14 deltakere

- 15 deltakere

Lønnskonferanse. - Opplæring i bruk av 
  overenskomster i 
  lønnsforhandlinger, 
  protokoll, 
  forhandlingsteknikk.

16. – 17. 
april, 

utsatt til 4. 
– 5. juni

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

- 17 deltakere

Studentarrangement. - Markedsføring
- Skape interesse

Oktober Flere studentmedlemmer. - LO – student var 28/10 arrangør av  
  «Hvordan unngå luksusfellen som student?». 
  ca 100 studenter deltok

Styrekonferanse. - Utvikling av avdelingen
- Utarbeide markedsplan 
  2011

10. – 13. 
november

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

- 8 deltakere

Videreføre 
regionsamarbeid.

- Samarbeid om kurs Kontinuerlig - Godt skolerte medlemmer

Medlemsmøte. - Opplysning og debatt Økt engasjement blant 
medlemmene.

Kartlegging av bedrifter 
og medlemmer.

- Kartlegge type bedrifter 
  hvor FLT kan organisere

Desember Verve flere medlemmer på 
nye bedrifter.

pLan FoR pRoFiLeRing

Tiltak Hensikt når Forventet effekt Status pr. 31.12.2010

Eget vervemateriell, 
reklameartikler 
- PC-vesker
- Paraplyer
- Refleks (klistremerke)

Synliggjøring, 
profilering.

Snarest Synliggjøring, 
merkevarebygging.

- PC-vesker droppes
- Sjekker pris fra Reklamegaver
- Reflekser fra forbundet

Vervemøte/infomøte med 
servering (studenter).

Verve studenter
- Profilere FLT
- Skape interesse

Oktober Flere medlemmer. - Utsatt til 18/2 2011 i Hgsd
- Utsatt til mars i Stvg

- Avdelingskalender 2011
- Kinoreklame
- Plakat (A3)
- Visittkort
- Vervepremier - 
  studenter
 - Stand med roll ups    
   (studenter)
- Avisreklame

2010 Synliggjøring, informasjon. - Det er trykket kalendere for a) studenter b) 
  yrkesaktive. Begge variantene er utformet 
  som vervemateriell
- Plakater gjennomført
- Revisjon av studentplakat
- Vervepremier går gjennom LO-student
- Roll ups mot studenter ikke klar
- Avisreklame gjennomført
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STyRe- og aRBeidSUTvaLgSmøTeR
Avdelingen har avholdt syv styremøter, mens arbeidsutvalget i perioden har 
hatt tre møter. Hovedsakene for styret har vært utarbeidelse og oppfølging av 
markedsplan, rekruttering, oppfølging av økonomi samt løpende saker. Mange 
medlemmer tar kontakt med avdelingen for hjelp og støtte. 

ÅRSmøTe og jUBiLanTFeST
Årsmøte
Avdelingen avholdt årsmøte i tilknytning til avdelingskonferansen den 20. 
mars. Årsmøtet tok for seg vanlige årsmøtesaker. Videre ble det vedtatt tre 
forslag fra styret. Det ene forslaget gikk på at det skulle bevilges kr. 1000 til 
medlemmer som blir permittert i 2010. Det andre forslaget omhandlet videre-  
føring av 20 % prosjekt-stilling i forbindelse med prosjekter i markedsplan for 
2010. Det tredje forslaget gikk på at det skulle velges en student-/ungdomskon-
takt som tiltrer styret med tale- og forslagsrett. I tillegg behandlet årsmøtet et 
forslag fra Ranveig Johansen om å opprette en 100 % stilling i avdelingen. 
Styret fikk fullmakt til å utrede forslaget og legge frem en konklusjon for neste 
årsmøte.

jubilantfest
Avdelingen hadde totalt 39 jubilanter, og av disse deltok to 25–årsjubilanter, 
en 40–årsjubilant og fire 50–årsjubilanter, som sammen med ledsagere møtte 
til jubilantmiddag og feiring. Festen ble arrangert på Quality Airport Hotel 
Stavanger på Sola, og jubilantene deltok sammen med avdelingskonferanse-
deltakerne og ledsagere, til sammen 96 personer. Det ble servert tre retters 
festmeny, og det var taler og hilsener til jubilantene. Forbundet var representert 
med Jonny Simmenes, som hilste jubilant-ene og konferansen, og bisto ved 
utdelingen av forbundets hederstegn og blomster fra avdelingen. Etter det offi-
sielle programmet var det dans til musikk fra bandet Lucky Shag.

1. mai
Dette året ble avdelingen profilert med FLT - fana i Stavanger. Den stolte fane-
bærer var Rune Jakobsen og duskedamer var Helga Skjeie og Jorunn Egeland. 
1. mai opp-rant med sol og flott vær, men til dels kraftig vind, noe som gjorde 
det til en ekstra utfordring for alle tre å holde fana på rett kjøl. Toget gikk som 
vanlig fra Folkets Hus til Byparken, hvor det var festmøte. Det var internasjo-
nal appell ved filmregissør Linda May Kallestein, ungdomsappell ved Ellen 
Tvedt Solberg og hovedtale ved statsråd Audun Lysbakken. I tillegg under-
holdt mannskoret Canentes Sus Barbadus og Stavanger Janitsjar. 

møTeR i Regi av FoRBUndeT
Forbundsstyremøter
Ranveig Johansen er forbundsstyrerepresentant, og har deltatt på åtte forbunds- 
styremøter i perioden. Bjørn Nedreaas er vararepresentant til forbundsstyret og 
har deltatt på ni forbundsstyremøter.

Regionkonferanse Sørvestlandet
Forbundet inviterte til regionkonferanse i Haugesund fredag 9. april, for blant 
annet å avholde valg til Landsrådet. Jonny Simmenes var veileder for konfer-
ansen. Nestleder Rune Jakobsen deltok på konferansen fra avdelingen. Konfer-
ansen valgte følg-ende representanter til Landsrådet: Helge Stølen Reiestad 
(avdeling 93 Sandnes & Jæren) og Atle Hope (avdeling 14 Bergen). Som vara-
representanter ble følgende personer i nummerert rekkefølge valgt: Edgar 
Damås (avdeling 107 Stord), Rune Jakobsen (avdeling 22 i Rogaland), Wenche 
Livden (avdeling 14 Bergen) og Magne Spissøy (avdeling 107 Stord).

Konferanse for vekst- og attføringsbedrifter 
Konferansen ble avholdt 18. – 19. mars på Quality Airport Hotel Stavanger, 
Sola, og formålet med konferansen var å bevisstgjøre deltakerne på felles ut-
fordringer for vekst- og attføringsbedriftene, herunder eierstruktur i og organi-
sering av bedriftene. Konkurranseutsettelse av velferdstjenester og eventuelle 
konsekvenser for kvalitet på tilbud og tjenester, vekst- og attføringsbedriftenes 
rolle i henholdsvis reduksjon i sykefravær og som ressurser i bekjempelsen av 
fattigdom i Norge var andre tema. Avdeling 22 i Rogaland sin representant på 
konferansen var Brikt-Terje Skipanes. 

Landsrådsmøte
Landsrådet er et rådgivende organ for forbundsstyret. Region Sør - Vestlandet 
er representert ved Helge Stølen Reiestad avdeling 93 Sandnes & Jæren og 
Atle Hope fra avdeling 14 – Bergen. Ranveig Johansen og Bjørn Nedreaas 
møter i Landsrådet som forbundsstyremedlemmer. Bjørn deltok på land-
srådsmøte 12. – 13. oktober. På dette møtet ble landsrådets rolle i henhold til 
vedtektene, samt status og videre arbeid for FLTs organisasjonsprosjekt 2005-
2013 behandlet.

KURS og KonFeRanSeR
Avdelingen har i løpet av året avholdt fire konferanser.

avdelingskonferanse
Avdelingen avholdt avdelingskonferanse på Quality Airport Hotel Stavanger 
på Sola i tiden 19. – 21. mars. Konferansen var åpen for alle yrkesaktive 
medlemmer, og hadde 70 deltakere. På programmet stod blant annet innlegg 
ved statssekretær ved statsministerens kontor, Svein Fjellheim, inkluderende 
ledelse ved landslagssjef for håndballjentene, Thorir Hergeirsson, et kjempe-
engasjert foredag om erfaringer fra manglende bruk av pålagt sikkerhetsutstyr 
ved Odd Sevland. I tillegg var det innlegg om EnergiRike ved daglig leder  
Einar Womersley Waage og markedssituasjonen under og etter finanskrisen 
ved v/ Geir Egil Østebøvik, fra Imenco AS. En annen viktig sak var disku-
sjonen rundt studentmedlemsskap hvor blant annet to meget engasjerte stu-
denter deltok. Kjetil Steinsland og Sven Jørund Kolstø hadde hver sin innfalls-
vinkel i forhold til hva et studentmedlemskap bør inneholde, alt etter hvilken 
livssituasjon man er i. Det ble gitt orientering om etter- og videreutdanning 
gjennom Addisco. Det var også satt av tid til 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 forbundsleder Jonny Simmenes.

Konsernkonferanse for nortura
FLT-bedriftsgruppen ved Nortura vest arrangerte 19. mars konsernkonferanse 
for alle medlemmer. Konferansen samlet 23 deltakere og Arnstein Aasestrand 
var veileder. Konferanseprogrammet inneholdt foredrag om merkevarer kontra 
varemerker, utvikling i Vest i et femårsperspektiv, innblikk i en hovedtillits-
valgt hverdag i Tigerstaden, samt utfordringer og ambisjoner for nyvalgt 2. 
nestleder i Forbundet. Konferansen var lagt til samme dag som avdelingskonfe-
ransen og ni medlemmer fra Nortura var med videre på avdelingskonferansen. 

Regionskonferanse for Sørvestlandet
Følgende avdelinger er underlagt region Sør-Vestlandet: I Rogaland, Sandnes 
& Jæren, Bergen, Stord, Dale og Hundsnes. Avdeling 22 i Rogaland var arran-
gør for vårens regionskonferanse som ble avholdt 9. og 10. april på Scandic 
Haugesund. Konferansen diskuterte kurs og konferanser, medlems-verving og 
medlemspleie, studentverving samt eventuelt støttemedlemsskap i EnergiRike. 
Det møtte 14 deltakere på konferansen fra avdeling 14, avdeling 22 og avdel-
ing 93. Fra avdeling 22 deltok Rune Jakobsen, Brikt-Terje Skipanes, Wenke 
Heien, Harald Berge og Jorunn Egeland. På grunn av en misforståelse møtte 
det ingen veileder fra forbundet.

Lønnskonferanse
Avdelingen avholdt lønnskonferanse 4. – 5. juni på Scandic Hotell i Hauge-
sund. Forelesere var Irene Frenger og Vegard Pettersen fra forbundet. Konfe-
ransen tok for seg ulike sider ved lønnsparagrafen i funksjonæravtalen og  
arbeidslederavtalen. Lønnskonferansene har vist seg å være både nyttige og 
populære. Her møtes deltakere med ulike problemstillinger og med mulighet til 
å diskutere med andre tillitsvalgte. Det var 17 deltakere på konferansen fra alle 
deler av fylket. Fra avdeling 22 deltok Brikt-Terje Skipanes, Aud Sissel Birke-
land, og Alice Knutsen.

Styrekonferanse
Årets styrekonferanse ble avholdt i Krakow, Polen i tiden 10. – 13. november. 
Følg-ende hovedtema ble behandlet på konferansen: Hvordan skal avdelings-
styret fungere sett fra forbundets side, hvilke verveaktiviteter gir best effekt, 
samt utvikling av avdelingens markedsplan 2011. Deltakere var Bjørn Nedre-
aas, Jorunn Egeland, Wenke Heien, Brikt-Terje Skipanes, Harald Berge,  
Rune Jakobsen, Alice Knutsen og Petter Gabrielsen. Veileder fra forbundet  
var Kjetil Holm Klavenes.

KURS og KonFeRanSeR i Regi av andRe
Kurs for tillitsvalgte i ia – arbeid
NAV Arbeidslivssenter i Rogaland arrangerte kurset «Roller og oppgaver for 
tillitsvalgte og verneombud i IA-arbeidet» den 3. februar på Diakonhjemmet Høg-
skole i Sandnes. Studentene Kjetil Steinsland og Hege Kristin Haugeberg deltok på 
kurset. Begge jobbet på det tidspunktet med en oppgave som også omhandlet IA.

pensjonsmøte
NHO Rogaland arrangerte møte om pensjon på First Hotel Alstor i Stavanger, 
onsdag 17. mars. Aus Sissel Birkeland deltok.

energiRikekonferanse
EnergiRike er et samarbeidsorgan mellom de større aktørene i energi- og pro-
sessindustrien og den petromaritime næringen på Vestlandet, med Einar W. 
Waage som leder. 

Møter og arrangeMenter  
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Bjørn Nedreaas deltok på konferanse i Haugesund i tiden 9. – 10. august.  
Energi-Rikekonferansen er en årlig konferanse om energi, klima og verdiskap-
ning. Årets tema var «Oppgjørets tiår» og var en veldig god konferanse. 

Studentforum
EnergiRike Student er en del av EnergiRikes satsing på studenter og unge i 
arbeidslivet. Studentforum begynte som en idé fra studenter og har blitt laget 
av og for studenter og unge i bedrifter. Det ble arrangert for første gang i 2008 
og har nå etablert seg i EnergiRike. Både Kjetil Steinsland og Sven Jørund 
Kolstø fra avdeling 22 er studentkontakter i EnergiRike. Avdelingens student-/
ungdomskontakt Kjetil Steinsland deltok på studentkonferanse i EnergiRike i 
vår. Konferansen var lærerik og det var god anledning til å komme i kontakt 
med næringslivet. 

Regionsamarbeid Sør vestlandet, høst
Høstens regionskonferanse ble arrangert i regi av avdeling 14 Bergen i tiden 8. 
– 9. oktober. Konferansen ble avholdt på Rica Maritim Hotel i Haugesund. 
Hovedsaken var orientering om forbundets nye studentmedlemsskap, presen-
tert ved veileder Kjetil Holm Klavenes. Andre saker på dagsorden var rekrut-
tering av studenter, samarbeid om kurs og konferanser samt dagsaktuelle saker. 
Avdelingene 14 - Bergen, 22 i Rogaland og 93 - Sandnes & Jæren var represen-
tert på konferansen med til sammen 14 deltakere. Fra avdeling 22 i Rogaland 
deltok Bjørn Nedreaas, Brikt-Terje Skipanes, Wenke Heien, Harald Berge, 
Kjetil Steinsland og Jorunn Egeland 

møTeR i Lo - SammenHeng
Lo i norge
LOs representantskap avholdt ordinære møter i februar og juni. Tema på møte 
i februar var diskusjonen rundt hovedlinjene for hovedoppgjøret i 2010. Sak-
ene på møtet i juni var utdeling av LOs kulturpris, beretning og regnskap for 
2009. Aud Sissel Birkeland har møtt i LOs representantskap som valgt repre-
sentant fra forbundet.

Los student- og ungdomskonferanse
Konferansen ble gjennomført i tiden 28. – 30. mai på Sørmarka kurs og konfe-
ransesenter. Bakgrunn for konferansen var LO-kongressens vedtak om økt re-
kruttering av studenter. Tema på konferansen var studentrelaterte spørsmål, som 
student-rekruttering og studentpolitikk. Kjetil Steinsland deltok fra avdeling 22.

Los konsernkonferanse
Konferansen ble avholdt 22. – 23. september på Sørmarka og målgruppen var 
konserntillitsvalgte, tillitsvalgte i konsern, styremedlemmer, medlemmer av 
europeiske samarbeidsutvalg og saksansvarlige i forbundene. Noen av temaene 
på konferansen var skatteparadiser i det globale marked, finanskrisen, med-
virkning og medbestemmelsesordninger i endring. Erik Melsom fra avde-
lingsstyret deltok.

jubileumskonferanse for Hovedavtalen Lo – nHo 75 år
Konferansen ble avholdt på Radisson Blu Scandinavia Hote i Oslo hvor en ny 
bok om Hovedavtalen «Avtalt spill» ble lansert. Ellers var det innledning ved 
Statsminister Jens Stoltenberg, og hovedavtalens betydning, historisk, i dagens 
situasjon og framover ble belyst i en samtale mellom LO-leder Roar Flåthen, 
adm. dir. i NHO John G. Bernander, arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og 
Høyre-leder Erna Solberg. Aud Sissel Birkeland fra avdeling 22 deltok i egen-
skap av representantskapsmedlem i LO.

Styringsgruppe for studentverveprosjekt 
Brikt-Terje Skipanes sitter i styringsgruppen for studentverveprosjektet og har 
deltatt på mange møter i forbindelse med dette. Kjetil Stensland har også del-
tatt på noen av disse møtene. 

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 årsmøte den 28. april. I tillegg til behandling 
av vanlige årsmøtesaker besluttet årsmøtet i LO i Stavanger og Omegn å etter-
gi et lån på kr. 150 000 til stiftelsen Arbeid & Kultur. FLT var på dette møtet 
representert ved Jorunn Egeland.

Konferanse om hersketeknikker 
LO i Stavanger og Omegn og LO Kommune arrangerte 8. april dagskonferanse 
om hersketeknikker. Berit Ås, professor i sosialpsykologi, var engasjert fore-
leser, og det var 120 deltakere til stede. Deltakere fra avdeling 22 var Marcia 
Pettersen, Aud Sissel Birkeland og Jorunn Egeland.

LoFavør
SpareBank1 SR-bank arrangerte kundekveld i Stavanger 23. september, der 
tema var fordeler og muligheter gjennom LOfavør. Bra arrangement. Brikt-

Terje Skipanes deltok fra avdelingen. 

Lo i daLane 
Styremøter
Aud Sissel Birkeland og Wenke Heien sitter i styret for LO i Dalane. Det har 
vært avholdt styremøter i mai, august, september, oktober og november. FLT 
har vært representert ved enten Aud Sissel Birkeland, Wenke Heien, eller 
begge to. 

Representantskap
LO i Dalane avholdt årsmøte på Covent mandag 19. april. Aud Sissel Birke-
land, Wenke Heien og representantskapsmedlem Marcia Lynn Pettersen deltok 
fra av-delingen. Det ble også avholdt representantskapsmøte 6. desember. 
Marcia Lynn Pettersen deltok.

LoFavør
Sparebank 1 SR-Bank arrangerte kundekveld 27. mai for LO-medlemmer. 
Wenke Heien og Aud Sissel Birkeland deltok.

Lo/FLT-stand
LO i Dalane var med og sponset Dalane Bluesfestival og arrangerte stand med 
markering av fagforbundene på torget i Egersund lørdag 29. mai. Utstyr til 
FLT-standen ble besørget av Brikt-Terje Skipanes, mens standen ble betjent av 
Aud Sissel Birkeland, Wenke Heien og Marcia Pettersen. 

Lo i indre Ryfylke
Det har ikke vært innkalt til møter i perioden. FLTs representant er Eli Bjellebø 
Kalvik.

Lo i HaUgeSUnd og omegn
Sikkerhetsdag
LO i Haugesund og Omegn inviterte til sikkerhetsdag hos SpareBank1 
SR-Bank Haugesund, torsdag 29. april. Dette ble oppfattet som et bra tiltak.
Bjørn Nedreaas deltok.

industrikonferanse
LO i Haugesund og Omegn arrangerte halvdagskonferanse den 12. august med 
tittelen «Skal vi ha industri i Norge?». Tidligere LO leder Yngve Hågensen, 
2.nest-leder i Fellesforbundet Hans Christian Gabrielsen og Frode Alfheim  
fra næringspolitisk avdeling i Industri Energi, var noen av innlederne. Bjørn  
Nedreaas fra avdeling 22 deltok.

møte med næringsministeren
I forbindelse med pressverksaken på Hydro Karmøy ble det i høst avholdt møte 
med næringsministeren angående statens engasjement i forhold til statseide 
selskaper. Bjørn Nedreaas fra FLT deltok på møtet. 

Samvirkende fagforeninger, Stavanger
På styremøter i Samvirkende fagforeninger har Finn Andersen møtt.
Ranveig Johansen er medlem av kontrollutvalget i Samvirkende Fagforen- 
inger. Kontrollutvalget utfører revisjon av årsmeldingen og har hatt to møter, 
et i mai og ett i august.

Folkets Hus i Stavanger
Det ble avholdt julemøte 15. desember. På møtet ble det fremlagt planer for 
ombygging av restauranten slik at lokalet kan brukes både som konferanserom 
og spisesal. Petter Gabrielsen deltok på møtet for avdelingen.

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

aoF 
aoF Sandnes & jæren
Styremøter og årsmøte
Ranveig Johansen er styremedlem i AOF Sandnes & Jæren, og har deltatt på to  
styremøter samt årsmøte. Årsmøtet ble avholdt 9. juni og behandlet årsberet-
ning og regnskap for både 2008 og 2009, fordi det ikke ble avholdt årsmøte i 
2009. Harald Berge og Jorunn Egeland representerte avdelingen. 

næringspolitisk konferanse
AOF LO Jæren og Fellesforbundet arrangerte 22. april næringspolitisk konfe-
ranse på Jæren Hotell, Bryne. Hovedtema for konferansen var: Oljeinvester-
ingene faller – hva skjer med det lokale næringslivet? Fra avdeling 22 deltok 
Jorunn Egeland.

aoF Haugalandet avholdt årsmøte den 29. april. 
Bjørn Nedreaas representerte avdelingen.

aoF dalane har meldt oppbud.
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Årsmøtet 2010 ble en viktig milepæl i avdelingens student-
satsing. Med paneldebatt og flere friske innslag med fokus 
på studentrekruttering var det bred enighet om betydningen 
av slik satsing. Tross kritikk om høy snittalder FLT valgte 
årsmøtet i større grad å satse på fremtidens ledere, ingeniører 
og tekniske funksjonærer, med fokus på studentrekruttering. 

En suksessfaktor i dette arbeidet er årsmøtets vedtak om å 
utvide avdelingsstyret med ett mandat; en studentrepresen-
tant. Med dette understrekes det at dette er en viktig satsing 
for avdeling 22, som nå har et konkurransefortrinn og styrke 
da representanten blir valgt blant studentmedlemmene. 

Arbeidet med studentsatsingen, som sitter godt forankret i 
et lydhørt avdelingsstyre, har det siste året i større grad 
bestått i å utvikle medlemskapet, effektive aktiviteter for 
rekruttering og identifisere riktig profil enn rekruttering i 
seg selv. Dette fordi man ønsker å bygge ett godt fundament 
for det videre arbeidet, slik at vi med et langsiktig perspek-
tiv gir mening til studentrekrutteringen. FLTs avdeling 22 
er med dette pionerer på denne type arbeid og vi ser at andre 
avdelinger og forbund tar modell etter samt rådfører seg 
med oss i sitt eget rekrutterings-arbeid. Antallet student-
medlemmer i avdelingen er nå 24, noe som gir en økning på 
16 siden mars 2010.

I samarbeid og med støtte fra FLT og LO sentralt har vi nå 
ett bedre produkt å selge til våre studentmedlemmer. Utover 
velkomstpakke og vervepremie inkluderer medlemskapet 
nå også reiseforsikring i tillegg til kollektiv hjem. Utover 
dette er det også etablert en svært attraktiv utdanningspris i 
Magnus Midtbøs minne. LO har i samarbeid med Norsk 
Studentorganisasjon (NSO), som organiserer ca. 220 000 
studenter i høyere utdanning, blant annet trykket opp en ny 
brosjyre til informasjon om arbeidstaker og –studentrettig-
heter. Videre har FLT gitt brosjyremateriellet et ansiktsløft 
med en mer ungdommelig profil. Slikt materiell gir god 
markedsføringsverdi og gjenspeiler at vi bryr oss om stu-
denter også. Nytt standmateriell er også underveis, noe som 
vil gi oss en profesjonell profil. Sist men ikke minst har 
selve innmeldingsprosedyren blitt vesentlig forenklet og er 
ikke lenger en hemmer i rekrutteringen.

På Universitetet i Stavanger (UIS) har vi i samarbeid med 
LO-student stand fast en gang i måneden samt ved anled-
ning. På Høgskolen Stord Haugesund (HSH) jobber vi fort-
satt aktivt med å finne en formell form. En aktivitet som har 
vært kritisk for det arbeidet som er gjort, er den erfarings-
utveksling og samarbeid med de øvrige LO forbundene. 
Her har Sunniva Roumpiper ved prosjektet LO-student hatt 
en koordinerende funksjon og avdelingen vil uttrykke viktig-
heten av at dette prosjektet blir opprettholdt i årene som 
kommer.

Lokalt har vi prøvd å pleie våre medlemmer så godt vi kan. 
Sosiale treff og fagkvelder med bevertning for å nevne noe. 
Disse aktivitetene har ikke vært av de hyppigste, men er noe 
vi ønsker å utvikle videre. Aktiviteter som bedriftsbesøk, 
kurs og ulike seminarmodeller diskuteres og er sannsynlig 
at vi, sammen med våre medlemsbedrifter, kan få til.
 
Men et velutviklet og fordelaktig medlemskap er bare en 
side ved rekrutteringsarbeidet. En skal ikke glemme fag-
foreningens grunnstein og kjerneverdier; kampen for et mer 
rettferdig arbeidsliv. Dette må aldri overskygges av flotte 
premier eller rabattordninger. Vi som fagforbund må vise at 
vi bryr oss, også om studenters rettigheter. Ett viktig prin-
sipp for LO, i likhet med NSO, er lik rett til utdanning. Ett 
prinsipp som er fraværende hos enkelte av våre konkur-
rerende forbund, som for øvrig gjennom sine prinsipp- 
program og politiske plattformer fremhever individualist-
iske holdninger som tilhører ytterste høyrefløy. Dette er hva 
som skiller LO forbundene fra de fleste andre. En skal også 
huske på at vi er del av en organisasjon som jobber for mer 
enn lønnsforhøyelser frynsegoder. Likhetsprinsippet er vårt 
sterkeste argument i rekrutteringen og står sentralt for oss 
gjennom arbeidslivsinkludering, like rettigheter og livslang 
læring.

Når en ser på fremtiden, føles det godt å være en del av dette 
fellesskapet. 

25/01-2011, Kjetil Steinsland

studentsatsing i aVdeling 22

Vår student-/ungdomskontakt Kjetil Steinsland på stand på Universitetet i Stavanger.
Her får han god mulighet til å treffe og informere potensielle studentmedlemmer.
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Leder ..................................... Bjørn Nedreaas ................................Hydro Aluminium Karmøy
Nestleder ............................... Rune Jakobsen .................................Aker Solutions Stavanger
Sekretær ................................ Jorunn Egeland ................................Nortura Forus
Kasserer ................................. Wenke Heien ...................................Aker Solutions Egersund
Informasjons-/org.leder ......... Brikt-Terje Skipanes ........................Aker Solutions Stavanger
Studieleder ............................ Harald Berge ...................................Nortura Forus

Styremedlemmer ................... Marcia Lynn Pettersen .....................Aker Solutions Egersund
 Alice Helen Knutsen .......................Aski AS
 Elisabeth Strøm ...............................Aker Solutions Bergen
 Inger Elise Kolstø ............................Zalaris AS
 
Varamedlemmer .................... Aud Sissel Birkeland  ......................Covent AS
 Erik Melsom ....................................Fabricom AS
 Ranveig Johansen ............................Aker Solutions Stavanger

Student-/ungdomskontakt ..... Kjetil Steinsland ..............................Høyskolen Stord Haugesund 
Seniorrepresentant ................ Petter Gabrielsen .............................AFP - pensjonist

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

Valgkomité 1. Randi Flesjå Hettervik (leder) .....Hydro Aluminium Karmøy  
 2. Ingvar Grande ..............................Bergen Group Rosenberg AS 
 3. Alice Knutsen ..............................Aski AS

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

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

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
 Brikt – Terje Skipanes (vararepresentant)

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

LO i Indre Ryfylke, styret ......................................... Eli Bjellebø Kallevik 
LO i Indre Ryfylke, representantskapet .................... Hege Mikalsen
 Arnold Lindanger (vararepresentant) 
LO i Dalane, styret .................................................... Aud Sissel Birkeland
 Wenke Heien
 LO i Dalane, representantskapet .............................. Marcia Lynn Pettersen

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

AOF Haugalandet, representantskapet ...................... Bjørn Nedreaas
 Alice Knutsen 
Redaksjonskomité (nettside) etc. .............................. Erik Melsom (Webredaktør) 
 Brikt-Terje Skipanes (Webredaktør)  
Forsikringskontakt ..................................................... Petter Gabrielsen

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

stYrets saMMensetning
Styret for 2010 har bestått av følgende personer
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årsmøtet avholdes

lørdag 19. mars 2011 kl. 16.15

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 torsdag 3. mars 2011

avdelingsstyret oppfordrer alle medlemmer til å delta på årsmøtet

husk å melde deg på avdelingskonferansen 
som går 18.-20. mars. påmelding til avd22@flt.no
Konferansen er gratis for medlem, tilbud for ledsager.

innKalling til årsMøte
Flt – aVdeling 22 i rogaland


