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Nok et begivenhetsrikt år er lagt bak oss. Ved utgangen av 
året hadde vi 2453 medlemmer. I 2018 fikk vi 152 nye 
medlemmer og det var 150 som meldte seg ut så resultatet ble 
positivt med 2 medlemmer noe som ikke er godt nok. Det er 
også viktig å fokusere på studentmedlemsskapet som er et 
svært godt tilbud til studenter som forhåpentlig velger å 
fortsette som medlemmer etter endte studier. Årsaken til at 
medlemmer velger å avslutte sitt medlemskap kan være 
mange. Noen synes det koster mer enn det de får igjen, andre 
skifter jobb der det ikke er tradisjon for å være fagorganisert 
mens andre igjen føler seg trygge i jobben og tror ikke de vil 
få bruk for den bistanden som avdelingen og forbundet kan 
gi.

Første halvår 2018 var fortsatt preget av nedbemanninger og 
omstrukturering i mange bedrifter for å styrke sin slagkraft og 
resultatet av dette var at de ville nedbemanne. Avdelingen 
stiller opp i både 15.1 og 17.3 møter. I 17.3 møter har vi som 
regel også støtte fra Arbeidslivsavdelingen som har dette som 
en av sine viktigste oppgaver. Avdelingen har i andre halvår 
2018 merket at det er mindre nedbemanninger i bedriftene i 
vårt fylke noe som må være positivt. Det er fortsatt med
lemmer som trenger hjelp og avdelingen stiller opp så langt 
det er muligheter for det. Det som vi har merket er at vi blir 
kon taktet av medlemmer som har problemer på jobb, det kan 
være at de føler seg mobbet eller trakassert og trenger råd om 
hvordan de skal håndtere slike saker. Alle sakene der avdel
ingen har vært involvert har funnet sin løsning utenfor 
rettsvesenet og det tyder på at både avdeling og forbundet har 
gjort et godt stykke arbeid.

Avdelingen har to i Nordfylket som stiller opp når medlem
mer har behov for hjelp og støtte. I Sørfylket er det også i 
hovedsak to stykker som har bistått medlemmene når de har 
hatt behov for det men her har avdelingen også flere å spille 
på dersom det er behov for det. 

Det er ansatt fem nye regionsrådgivere og for Region Vest er 
det Lisa Nordlund som har fått den viktige jobben. En av de 
viktigste oppgavene for regionsrådgiverne er å rekruttere nye 
medlemmer og å drive medlemspleie i tillegg til å arrangere 
kurs i regionen. Vi i styret for avdeling 22 ser fram til et godt 
og spennende samarbeid som vi håper resulterer i med
lemsvekst. Lisa starter 2019 med en ukes rundtur i Rogaland 
med bedriftsbesøk og medlemskvelder.

Et annet Landsmøteforslag som det er arbeidet mye med er at 
oppmøtested skal avgjøre avdelingstilhørighet så langt dette 
er mulig. Flytting av medlemmer skal være iverksatt fra 
01.01.2019. For avdeling 22 vil dette ha et positivt bidrag på 
antall medlemmer med at vi øker med ni flere enn det vi avgir 
forutsatt at ingen reserverer seg mot å skifte avdelings
tilhørighet. Det blir spennende for avdelingen å se hvilke nye 
bedrifter vi får medlemmer fra og ikke minst at vi får anled

ning til å møte disse medlemmene. Vi vil også takke 
de medlemmene som er overført til nye avdel
inger etter dette vedtaket for den tiden de var 
medlemmer i avdeling 22 i Rogaland og 
håper at de blir fornøyde med den nye 
avdelingen

Lønnsoppgjøret i 2018 var et samordnet 
oppgjør med forbundsvise tilpasninger. 
Resultatet av forhandlingene blir anslått 
til å være 2,8%. For FLTs del så fikk de 
på plass nye 10 øre til utdanningsfondet, 
dette er et unikt tilbud til FLTs medlemmer 
som da får mulighet til å ta utdanning som 
gir økt kompetanse og bedre karrieremulig
heter. Det sentrale oppgjøret mellom FLT og ASVL 
ga et generelt tillegg til alle med kr. 1,60 pr time som ble 
gjort gjeldende fra 01.04. 2018. ASVL aksepterte også  
kr. 0,10 pr. time til utdanningsfondet.

Avdelingen har gitt moralsk støtte til de streikende hos 
Traftec AS som streiker for å få på plass en tariffavtale, noe 
som bedriften har motsatt seg. Arbeidsgiver er her så ærlige 
at de sier at en tariffavtale vil svekke deres konkuranseevne. 
Da er spørsmålet hva med andre bedrifter som har tariffavtale 
og ordnede arbeidsforhold? Dersom Traftec AS ikke kan leve 
med en tariffavtale så er det et spørsmål om bedriften i det 
hele tatt har livets rett.

Forbundsstyret vedtok å gå mot ACER etter innspill fra 
avdelingens to forbundsstyrerepresentanter. FLT var i godt 
selskap når det gjaldt ACER. De aller fleste LOforbundene 
som behandlet dette falt ned på at de var imot. Flere uten
landskabler for overføring av strøm vil føre til økte strøm
priser, spørsmålet er bare hvor mye disse vil øke. Det er 
viktig for Norge at vi beholder mest mulig av den rene 
kraften som blir produsert slik at kraftforedlende industri får 
tilgang til rimelig kraft og forutsigbare langsiktige avtaler.

Avdelingen håper at vi i løpet av året skal øke antallet 
medlemmer som et resultat av arbeidet Regionsrådgiver skal 
gjøre. Vi har et stort potensiale for å øke antallet medlemmer 
hvis vi bare kommer oss ut og besøker bedrifter både der vi 
har medlemmer og der det ikke er medlemmer. Avdelingen 
har jo en ambisjon om å knytte til seg 200 nye medlemmer i 
løpet av året og jeg føler at denne muligheten aldri har vært 
bedre enn den er nå. Det er også veldig viktig at vi greier å 
stoppe frafallet av medlemmer. Det nytter lite å rekruttere 
200 nye dersom vi mister 250.

Da kan avdelingen gå inn i et nytt år med nye muligheter.

Lykke til!

Helge Stølen Reiestad, leder, avdeling 22 i Rogaland
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WEB OG MEDIA I AVDELINGEN 
Satsning
Avdelingen har også i inneværende periode hatt som mål å 
holde sine medlemmer oppdatert og informert om kurstilbud, 
møter, aksjoner og endringer via våre ulike kanaler. Den 
viktigste informasjonen distribueres for det meste via epost 
fra leder i avdelingen.

Som mange av våre medlemmer sikkert har lagt merke til, så 
er det stort fokus på FLTappen som kan lastes ned på våre 
tele foner. Denne er blitt viktigere for informasjonsformidl
ingen, både fra avdeling og forbund. Denne fungerer som en 
nyhets kanal for kommunikasjon mellom forbund og medlem
mer, avdelingen og avdelingens medlemmer, og mellom 
bedrifts gruppene og deres lokale medlemmer. Vi oppfordrer 
igjen alle våre medlemmer til å laste ned FLTappen på sin 
telefon.

Innhold
I 2018 har vi på vår Facebookside publisert dagsaktuelle 
saker og skapt oppmerksomhet om kommende og avholdte 
begiven heter som vi ønsker å informere våre medlemmer om.

Vi bruker også vår Facebookside til å gjøre lesere/følgere 
oppmerksom på når vi har lagt ut ny og viktig informasjon på 
vår nettside.
Nettsiden vår inneholder mer varig og nyttig informasjon om 
avdelingen. Den skal kunne være et oppslagssted for våre 
medlemmer. Informasjon om kurs, konferanser og møter 
legges på nettsiden.

Statistikk
Vi har per i dag ca. 440 følgere på vår Facebookside,  
en oppgang på 12 % fra foregående år.

Lenker til våre sider og informasjonskanaler
Facebook: https://www.facebook.com/FLTavd22
Nettside: http://www.flt22.org
App: https://app.flt.no 

Stavanger 01.02.2019
Erik Melsom og Odd Jostein Bondhus

Webredaksjonen

I 2018 har avdelingen gjort en rekke tiltak mot 
potensielle og eksisterende studentmedlemmer.

Avdelingen har blant annet opprettet kontakt med 
LO  Rogaland ungdoms og studentutvalg.  
Hensikten er å bygge et tettere samarbeid med de 
andre LO forbundene.
Andre LO forbund har allerede et nettverk og er mer 
kjent ved utdanning instituttene enn det FLT er. 
Samarbeidet gir FLT mulighet til å delta på arrange
menter som holdes av andre forbund slik at vi blir 
mer synlig og kjent blant  studentene.

Vi har også sendt ut flere eposter med informasjon 
til våre registrerte studentmedlemmer.

Den 2.oktober.2018: FLT stilte på stand under 
Handels høyskolen BIs karrieredag ved UiS sammen 
med LO  Rogaland og Fellesforbundet

Det ble på årsmøte i 2018 fremmet et forslag om å 
opprette et utvalg med det formål å fremme aktivitet 
og kontakt mot yngre medlemmer og studenter. 
Dette utvalget har ikke, i skrivende stund, blitt 
opprettet.

REKRUTTERING OG STUDENTUTVALG
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FORBUNDETS HEDERSTEGN i 2018
Følgende personer vil bli tildelt forbundets hederstegn

for oppnådd 25, 40, og 50 års medlemskap i 2018

25-års nålen 
Oddmund Serigstad

Gunnar Stokland

Robert Wiik

Arne Fjeldheim

Rune Kommedal

Jostein Viken

Roy Berge

Geir Helmer Rivenes

Mohammad Sarwar Tajik

Wilfrid Bjordal

Marit Rasmussen

Nils Bergfinn Haaland

Rolf Magne Larsen

Frank Sæther

Johannes Theodor Emberland

Hans Rasin Tellenes

Håkon Hognestad

Leif Lima

Johnny Bøe

Egil Bøen

Gunnar Haraldsen

Madli Hildal

Hugo Østebø

Helga Berge

Kurt Ekrem

Marcia Lynn Pettersen

Oddbjørn Abotnes

Kjell Olav Eriksen

Anne Fylkesnes

–––––––––––––––––––

40-års nål
og diplom

Rune  Bjerkan

Odd Helge Evertsen

Helge Stølen Reiestad

Jan Kåre Horpestad

Harald Lie

Kjell Beckstrøm

Øyvind Hognestad

Kjell Hansen

Harald Krogedal

Marcus Marcussen

Rune Røisland

Kjell-Einar Strømø

Halvor Sønneland

Einar Seglem

Knut Ove Vandaskog

Arne Amdahl

Knut- Olav Furali

Trond Egel Haaland

Geir Inge Holmen

Bernt Ims

Ole Magnar Haagenvik

–––––––––––––––––––

50-års gaven
Willy L Mydland

Erling M Wiig

Evert Jøssang

Kjell Kaspersen

Henry Aksdal

Knut M Danielsen

Martin Idland

Oddvar Sivertsen

Magne Viggo Høyland

Per Steinar Seglem

Kjell Nygård

Martin M Thu

Svein Gaute Haver

Jan Falch

Magne Lomeland

Bengt Eric Larsson

Sigmund Bjørknes

Kjell M Andresen

Torleif Alsvik

Frank Enersen

Inge Refvem



6      ÅRSBERETNING 2018

AVDELING 22 i ROGALAND

UTDRAG FRA MARKEDSPLAN 2018
Markedsmål: 
Langsiktig målsetting: Skape trygghet gjennom medlemskapet. Økt aktivitet blant tillitsvalgte og medlemmer.

Kortsiktige målsettinger: Resultat: 
 Rekruttere 200 nye medlemmer   152 innmeldinger/150 utmeldinger 
 Rekruttere 50 studentmedlemmer  8 nye studentmedlemmer
 Beholde og ivareta medlemmene  Se medlemspleie og møteplan for møter, kurs og konferanser
 Tydeligere profilering av FLT  Se bruk av informasjonsteknologi og sosiale medier, samt plan for profilering
 Tettere kontakt med bedriftskontakter/grupper  Se rekrutteringsplan bedrifter og medlemspleie
 Bedrifts og skolebesøk  Se besøksplan skoler og bedrifter 
 Gjennomføre planlagte kurs og konferanser  Det er avholdt ett kurs og fire planlagte konferanser 
 Gjennomføre studentarrangement  Avdelingen deltok på Karrieredagen på Norsk Hotellhøgskole
 Rekruttere ingeniører og sivilingeniører   Ikke gjennomført

BESØKSPLAN – SKOLER
Tiltak Hensikt Når Forventet effekt Status pr. 31.12.2018

 Søke om midler til  
studentverving

 Stavanger Offshore Tekniske 
Skole

 Haugesund Maritime tekniske 
fagskole

 Hotellhøyskolen ved UiS
 Universitetet i Stavanger
 Høyskolen Stord Haugesund
 Besøke hotellhøyskolen ved 

UIS i lag med LO og FF

 Profilere FLT
 Verve studentmedlemmer
 Informasjon, rekruttering og 

synliggjøring av FLT
 Oppfølging av skolebesøk
 Pleie studentmedlemmer

 Januar/juni
 April

 April

 April
 August
 August
 Oktober

 Flere studentmedlemmer
 Kunnskap om FLT blant studenter
 Flere medlemmer

Følgende er gjennomført
 Møter i studentutvalg avd.22
 Møte med LOsekretær i Rogaland
 Møte med LOs ungdomsutvalgsleder i Rogaland
 Fadderukemøte
 Karrieredagen på Norsk Hotellhøgskole

BRUK AV INFORMASJONSTEKNOLOGI OG SOSIALE MEDIER
Tiltak Hensikt Når Forventet effekt Status pr. 31.12.2018

1. Publisering på 
    Facebook og nettsider
 Informere om aktuelle saker
 Info om konferanser
 Styremedlemmer har ansvar 

for å ta bilder og skrive litt 
ved deltakelse på arrange
menter 

 Mål for følgere/likerklikk på 
Facebooksiden: 600 i løpet av 
2018 (384 liker oss pr. 
01.01.2018)

 Hele styret må bli følgere av 
Facebooksiden vår og 
oppfordre medlemmer i egen 
bedrift til å gjøre det samme

 Markedsføre studentmedlem
skap blant egne medlemmer 
på Facebook

 Nå ut med informasjon om FLT 
til flere

 Kontinuerlig  Oppdatert informasjon til 
medlemmene

 Skape oppmerksomhet og 
engasjement

 Facebook: 443 likes, 437 følgere
 Publiseringsplan for avdelingskonferansen er fulgt
 Oppdatert informasjon om kontingent
 Oppdatert informasjon om medlemsfordeler
 Oppdatert informasjon om region vest
 Det er lagt ut informasjon om avdelingskonferanse, 

program og foredragsholdere
Det er postet innlegg fra;
 kurs i lov og avtaleverket
 Avdelingskonferanse og årsmøtet
 Regionkonferanse i sørvest
 1 mai feiringen
 Besøk av Nordisk råd
 Styrekonferansen
 Karrieredag på Norsk Hotellhøgskole
 Regionkonferanse Vest
 Appell i Traftec saken
 Det er lagt ut diverse invitasjoner gjennom hele året på 

Facebook og nettside.
2. Markedsføre FLT applikasjon  Ekstra informasjonskanal

 Toveis kommunikasjon
 Medlemspleie

 Kontinuerlig  Egen artikkel på nettsiden
 Oppdatere multimedia plakat
 Bedre kontakt med medlemmene

 Leder har sendt ut en epost som oppfordrer medlemmene 
til å laste ned FLTappen

 Leder oppfordrer alle nye medlemmer å ta i bruk APPen.
 Appen er i løpet av 2018 testet og tatt i bruk av 

avdelingen.
 Sendt ut melding om avdelingskonferansen 2019
 Godt Nyttår melding til medlemmene

REKRUTTERINGSPLAN BEDRIFTER
Tiltak Hensikt Når Forventet effekt/mål Status pr. 31.12.2018

 Bedriftsbesøk i Rogaland

 Videre oppfølging av avdekket 
potensiale fra prosjekt 6.6

 Kontakt med tillitsvalgte og 
medlemmer

 Verving, opplysning og 
informasjon

 Oppfølging av bedriftsbesøk
 Rekruttering og medlemspleie

 Flere fornøyde medlemmer, 
forbedret kontakt, nye 
medlemmer

 Hjelp for tillitsvalgte, større 
engasjement

Utført bedriftsbesøk hos:
 Din utvikling 24. januar, møtte ni personer. Fikk ett 

medlem. HK får organisasjonsretten på bedriften. FLT har 
ikke tariffavtale med Virke

 Allservice
 Solstein
 Øglænd System
 Ranso
 Attende
 Norsk Stein

- Anne ser på rapporten fra 6.6-prosjektet og følger opp 
mot region vest.
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MEDLEMSPLEIE
Tiltak Hensikt Når Forventet effekt/mål Status pr. 31.12.2018

 Samling, prøveprosjekt i 
Dalane, rekruttering

 Info til medlemmer
 Verve nye medlemmer

 Fornøyde medlemmer rekrutterer 
best flere medlemmer

 Flyttet til 2019

 Rekruttering og medlemspleie i 
Indre Ryfylke

 Info til medlemmer
 Verve nye medlemmer

 10. januar  Flere medlemmer
 Fornøyde medlemmer

 Gjennomført bedriftsbesøk Norsk Stein. Årsmøte for 
Norsk Stein/medlemskveld for Indre Ryfylke arrangert på 
Sand.

 Ringe alle nye medlemmer 
personlig, fordeles på flere 
(fadderordning)

 Kartlegge om medlemmet 
tilhører en bedriftsgruppe, 
informere om FLTappen

 Beholde som medlem  Etter tre 
måneder

 Minimere medlemsavgang
 Fornøyde medlemmer
 Bevisstgjøring hva medlemskapet 

innebærer

 Ordningen må videreføres
 Følges opp av Helge kontinuerlig

 Pleie eksisterende enkeltm
edlemmer uten bedriftsgruppe

 Pleie medlemmer ved å delta 
på § 15.1møter

 Holde oppe servicenivået og 
stille opp ved behov

 Beholde som medlem
Medlemmer som er alene på 

bedriften er ofte bevisste 
medlemmer som tar kontakt 
ved behov

 Mange av enkeltmedlemmene 
er ikke interessert i å etablere 
bedriftsgruppe

 Minimere medlemsavgang
 Fornøyde medlemmer
 Bygge bedriftsgrupper

 Bevisstgjøring hva medlemskapet 
innebærer

 Alle får tilsendt informasjon på lik linje med bedriftsgrup
per.

 
 
 
 
 Ca. 2 møter pr. mnd.
 
 
 
 Gjøres kontinuerlig

 Følge opp at bedriftsgruppene 
sender inn resultat fra valg

(bedriftsgrupper ≥ 10 
medlemmer)

 Stimulere bedriftsgrupper til å 
søke støtte til aktiviteter

 Høste erfaring fra andre 
avdelinger

 Ta kontakt med bedrifter der 
det er en del medlemmer, i den 
hensikt å få kontaktperson, 
begynne med de som har flest 
medlemmer

 Overholde vedtektene

 Økt aktivitet
 Mindre frafall av medlemmer
 Økt rekruttering

 Terskelen for å ta kontakt er 
mye lavere hos medlemmer 
som avdelingen har tatt kontakt 
med, eller truffet på 
avdelingskonferansen

 Mars  Fornøyde medlemmer
 Mindre medlemsavgang
 Bevisstgjøring hva medlemskapet 

innebærer

 Har sendt påminning til bedriftsgruppene
 Har fått melding om valg fra bedriftsgruppene ved Norsk 

Stein AS, Marine Aluminium AS og Uptime International 
AS, Kverneland AS

Ingen bedriftsgrupper har søkt om støtte i 2018

Har fått kontaktperson i 5 bedrifter

 Kalender  Profilere avdelingen  September  Gjøre FLT kjent  Veggkalendere er bestilt
 Kjøpt inn 500 stk A4 kalendere  for 2019

 Julehilsen på Facebook, 
nettside og epost

 Profilere avdelingen  Desember  Gjøre FLT kjent  Julehilsen postet på Facebook og epost

 Fadderordning konferanser  Ta vare på de som kommer 
alene fra bedriften

 Medlemmer skal trives, ha lyst til 
å komme igjen

 Være synlige og snakke med folk

PLAN FOR MØTER, KURS OG KONFERANSER
Tiltak Hensikt Når Forventet effekt Status pr. 31.12.2016

 Konsernkonferanse Nortura  Informere om utviklingen innen 
konsernet, informasjon om 
LOfavør, nytt fra forbundet

 2. – 3. februar  Engasjere medlemmene, fornøyde 
medlemmer, økt medlemsvekst

 36 deltakere

 Kurs i Lov og avtaleverket med 
vekt på omstilling

 23. – 25. februar  Skolering av tillitsvalgte  9 deltakere

 Avdelingskonferanse/årsmøte  Profilere avdelingen  16. – 18. mars  Engasjere medlemmene, fornøyde 
medlemmer, økt medlemsvekst

 74 deltakere

 Lønnskonferanse  Opplæring i bruk av 
overenskomster i lønns
forhandlinger, protokoll, 
forhandlingsteknikk, lønnskrav

 13. – 14. april  Økt kunnskap om lønns
forhandlinger i henhold til 
forbundets overenskomster

 Avlyst pga for få påmeldte

 Regionkonferanse  Samarbeid om kurs, 
organisasjonsutvikling

 13 – 14 april  Godt skolerte tillitsvalgte  12 deltakere

 Styrekonferanse  Nye regioner, regionsrådgiver 
og hvordan dette skal fungere 
fremover

 Utarbeide markedsplan 2018

 27  30 
september

 Opplæring
 Bli bedre på å beholde 

eksisterende medlemmer, samt 
rekruttere nye (Markedsplan)

 Styrke samarbeidet i styret

 15 deltakere

 Regionkonferanse Vest  Organisasjonsutvikling  23 november  Engasjerte tillitsvalgte  15 deltakere (i regi av region vest)
 Medlems/tillitsvalgtsamlinger/

nettverksbygging
 Utvikle tillitsvalgte i 

bedriftsgruppene/medlemspleie
 Vår
 Høst

 Utveksle erfaringer
 Knytte kontakter med andre 

bedriftsgrupper
 Kartlegge besøksbehov
 Lokale behov

 Ikke utført
 Region vest skal ha flere medlemsmøter i sørfylket i januar 

2019

Visjon: For en Lettere og Tryggere hverdag!
Målsettinger: FLT skal være et naturlig førstevalg for våre målgrupper.

Arbeide aktivt for medlemmenes rettigheter.
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MØTEVIRKSOMHET
Styre- og arbeidsutvalgsmøter
Avdelingen har avholdt åtte styremøter og arbeidsutvalget i perioden 
har hatt åtte møter. 
De fleste AUmøtene har vært telefonmøter. Hovedsakene for styret 
har vært utarbeidelse og oppfølging av markedsplan, rekruttering, 
medlemspleie, oppfølging av økonomi og oppfølging av opprettelsen 
av region vest som avdelingen nå er en del av, samt løpende saker. 
Medlemmer som har tatt kontakt med avdelingen for hjelp og støtte 
har fått dette fra leder, nestleder og andre medlemmer av styret som 
har deltatt i mange drøftingsmøter. 

Region Vest
I henhold til landsmøtevedtak om å ansette medarbeidere i avdel
ingens ytre organisasjon er landet delt opp i 5 nye regioner. Avdel
ingen vår hører til i region vest. Regionmedarbeider er Lisa Nord
lund. Regionmedarbeideren er i tillegg til, og ikke i stedet for 
avdelingene i regionen. Regionmedarbeider skal bistå og hjelpe 
 avdelingene i regionen med forskjellige oppgaver etter innmeldt 
 behov. Regionen skal være en fast møteplass for avdelingene. Det vil 
være region vest sitt ansvar å avholde kurs for medlemmene. Av
delingen vil fortsatt kunne arrangere konferanser. Det er avholdt en 
regionkonferanse i region vest.

ÅRSMØTE OG JUBILANTFEST
Årsmøte
Avdelingen avholdt årsmøte på Sola Strand Hotell den 17. mars. Års
møtet ble avholdt i tilknytning til avdelingskonferansen, og det møtte 
48 medlemmer. Årsmøtet vedtok tre forslag, 1) Avdelingen yter en 
engangsstøtte på kr. 1000 til 100 % permitterte medlemmer. Støtten 
på kr 1000 heves ikke og ordningen utvides ikke til også å omfatte 
arbeidsledige. 2) Videreføre ordningen med at avdelingen kan betale 
tapt arbeidsfortjeneste tilsvarende en 20 %stilling, 3) Det opprettes 
et utvalg med formål å knytte til seg flere studentmedlemmer og å 
skape aktivitet for yngre medlemmer. Ordningen gjelder for to års
møteperioder og skal evalueres ved periodens slutt. 

Jubilantfest
Avdelingen hadde 21 25årsjubilanter, 17 40årsjubilanter og 12 
50årsjubilanter, og av disse deltok 11 personer på jubilantfesten. 
 Jubilantfesten ble holdt i tilknytning til avdelingskonferansen på Sola 
Strand Hotell. Det var fire 25årsjubilanter, tre 40årsjubilanter og 
fire 50årsjubilanter som deltok. Til sammen var det omtrent 85 fest
stemte personer på festen. Det ble servert tre retters festmeny, og det 
var taler og hilsener til jubilantene. Forbundsleder Ulf Madsen bisto 
ved utdelingen av forbundets hederstegn og blomster fra avdelingen. 
Etter middagen var det dans og god stemning til langt på natt.

1. mai
Avdelingsstyret deltok i 1. maitog i Stavanger. Styret stilte opp i røde 
jakker og med avdelingens fane, noe som gjorde at FLT viste godt 
igjen i demonstrasjonstoget. Det var flere musikalske innslag i toget. 
Festmøte i Byparken ble åpnet av 1 maikomiteens leder Jo Jenseg. 
Det var appeller av LOs Ungdomssekretær i Rogaland, Miriam Sorø 
og dialogprest, Odd Kristian Reme. Hovedtaler var Kirsti Bergstø, 
nestleder SV. Musikk ved Olga Amalie Økland Molteberg.
Styrets deltakere på markeringen var: Helge Stølen Reiestad, Wenke 
Heien, Bjørn Romsbotn, Helga Skjeie, Erik Melsom, Anne Tysdal 
Egaas, Hanne Kjersti Knutsen, Tai Nguyen og Else Carr.

MØTER OG KURS I REGI AV FORBUNDET
Forbundsstyremøter
Bjørn Nedreaas og Helge Stølen Reiestad har deltatt på forbunds
styremøter, landsrådmøte og studietur til Den internasjonale arbeids
organisasjonen (ILO) i Geneve.

Regionkonferanse, region vest
Historiens første regionkonferanse for nyetablerte region vest ble 
 arrangert 23 november. Temaene på konferansen var handlingsplan 
og aktivitetsplan for region Vest i 2019, med fokus på organisasjons
bygging, skolering, og rekruttering. Bjørn Nedreaas og Bjørn Roms
botn representerte vår avdeling på konferansen.

Tariffråd 
Forbundet har etablert tariffråd for Arbeidslederavtalen, Teknisk 
funksjonæravtalen inkl. attføringsbedriftene, ASVLavtalen og Ar
beidslederavtalen innenfor hotell og restaurant. Mona Hommeland 
Monsen er avdelingens representant i tariffrådet for ASVL og Odd 
Terje Sandvik i tariffrådet for arbeidslederoverenskomsten. Tariff
rådene avholder jevnlige møter.

Tariffkonferanse
FLT avholdt 89 mars tariffkonferanse på Quality hotell Olavsgaard 
på Skjetten. Helge Stølen Reiestad og Helga Skjeie representerte 
 avdelingen på konferansen.

Landsråd
Det ble avholdt ett landsrådmøte i 2018 hvor saker til behandling kan 
knyttes til tidligere landsmøtevedtak. De nyeste sakene gjaldt etiske 
retningslinjer for forbundet og medlemmers tilhørighet i forhold til 
oppmøtested og avdeling. Bjørn Romsbotn er vår representant i 
landsrådet.

Kontrollkomite
Kontrollkomiteen er landsmøtets eget kontrollorgan og velges av 
landsmøtet. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med forbundets virk
somhet og påse at det følger lover og forskrifter, vedtekter og vedtak 
i forbundets besluttende organer samt vanlig organisasjonsmessig 
praksis. Kontrollkomiteens medlemmer velges av landsmøtet. Leder 
av kontrollkomiteen er Jorunn Egeland fra vår avdeling.

KURS OG KONFERANSER I AVDELINGENS REGI
Avdelingen har i løpet av 2018 avholdt ett kurs og fire konferanser.

Konsernkonferanse Nortura
Konsernkonferansen til Nortura ble avholdt 23 februar. Den tradi
sjonsrike konferansen hadde 34 deltakere. På programmet til konfe
ransen var en rikholdig blanding av faglig innhold og fagforenings
innhold. Fra forbundet møtte forbundsleder Ulf Madsen. Advokat 
Jevgenija Charipova holdt innlegg om HELPadvokat forsikring.

Kurs i lov- og avtaleverket
Kurs i lov og avtaleverket ble avholdt 2325 februar på Scandic 
 Stavanger Forus. Det var 16 engasjerte deltakere på kurset som hadde 
fokus på omstilling. Kurset var ved Arbeidslivsavdelingens dyktige 
foreleser Cecilie Haram.

Avdelingskonferanse
Avdelingskonferansen for 2018 ble avholdt 1618 mars på Sola 
Strand Hotell. Konferansen var åpen for alle yrkesaktive medlemmer 
og hadde 74 deltakere. Konferansen ble åpnet fredag med blikjent 
presentasjon av de enkelte medlemmer i styret og litt informasjon om 
mobilappen, nettsidene og Facebook. Lørdagen startet med opti
misten Henning Aarekol og hans foredrag om ‘Hvorfor sitte inne når 
alt håp er ute’. Videre hadde Ståle Økland et foredrag om ‘Fremtidens 
Teknologi’ hvorpå Eirin Sundt avsluttet formiddagen med sitt 
 innlegg.
Etter lunsj var det tid for Quiz før Ulf Madsen tok oss gjennom ‘Ny 
desentralisert organisasjon i FLT’. Som avslutning på lørdagen fikk 
vi humorist, husmor og matblogger, Gunn Haaland sine ‘Reflek
sjoner i motbakke’. Søndagen var avsatt til ‘FLTs hovedfokus 2018’ 
av Ulf Madsen og nyheter fra LO favør.

MØTER, KURS OG ARRANGEMENTER 2018
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Regionskonferanse
Avdelingen arrangerte regionkonferanse for sørvest regionen 1314 
april i Haugesund. Dette var den siste konferansen for sørvest før 
den nye regionen vest ble etablert senere på høsten. Hovedtema var 
næringspolitikk og regionens oppgaver i ny organisasjon. Bjørn 
Romsbotn, Wenke Heien, Tai Nguyen, Inger Elise Kolstø og Anne 
Tysdal Egaas deltok for avdelingen.

Styrekonferanse
Årets styrekonferanse ble avholdt i Aberdeen, Skottland i tiden 2730 
september. Fra forbundet deltok Anne Tysdal Egaas og Camilla H 
Nygård, og fra region vest, Lisa Nordlund.
Hovedtema var de nye regionene og veien videre for avdelingene og 
FLT. På programmet var også ‘visit and meeting’ med Aberdeen 
 Trade Union Council.
Deltakere på konferansen var Helge Stølen Reiestad, Bjørn Nedre
aas, Wenke Heien, Erik Melsom, Bjørn Romsbotn, Odd Jostein 
Bondhus, Else Carr, Berit Haugsland, Tai Nguyen, Elisabeth Strøm, 
Hanne Kjersti Knutsen og Petter Gabrielsen.

Lønnskonferanse
Avdelingens årlige lønnskonferanse måtte i år dessverre avlyses pga 
få påmeldinger.

MØTER I LO – SAMMENHENG
LOfavørkomitéen i Rogaland
Helga Skjeie sitter som representant for FLT i LOfavør komitéen i 
Rogaland. Hun har deltatt på styremøter i komitéen. 

LO i Rogaland
Regionrådet
Hanne Kjersti Knutsen er vår medlem i regionrådet og deltar på 
region rådsmøtene.

LOs Familie- og likestillingsutvalg
Helge S. Reiestad har deltatt på et møte i Familie og likestillings
utvalget og deltok på regionkonferansen som ble avholdt Sola  Airport 
Hotel 1516. mars.

Regionkonferanse vår
Det ble avholdt regionskonferanse i Rogaland 1516 mars på Sola 
Airport Hotel. 

Regionskonferanse høst
Det ble avholdt regionkonferanse i Rogaland 23. og 24.oktober 2018 
på Scandic Maritim Hotel, Haugesund. Våre valgte delegater er Anne 
Tysdal Egaas (vara. Berit Haugsland) og Bjørn Romsbotn (vara. Carl 
Eivind Mølstre).

Karrieredag Norsk Hotellhøgskole
FLT var invitert av LO i Rogaland til å delta på årets karrieredag på 
hotellhøgskolen. Tai Nguyen og Anne Tysdal Egaas stod på stand for 
avdelingen.

LO i Stavanger og Omegn
Årsmøte
LO i Stavanger og Omegn avholdt årsmøte 26. april i festsalen på 
Folkets Hus i Stavanger. FLT har ingen medlemmer i styret men er 
godt representert på årsmøtet.

Representantskapsmøter
LO i Stavanger og Omegn avholdt representantskapsmøte 4. april. På 
programmet stod behandling av hovedparoler og program til 1. mai 
2018.
LO i Stavanger og Omegn avholdt representantskapsmøte 20. 
 november. Møtet hadde tre tema; søknad om midler til uropatrulje 
mot sosial dumping, presentasjon av rapport om den europeiske 
 arbeidsmarkedsmyndigheten ELA og politisk debatt med partiene på 
venstresida.

Jorunn Egeland, Erik Melsom, Hanne Kjersti Knutsen og vara
medlem Bjørn Romsbotn representerer avdelingen.

Rogalandskonferansen
Rogalandskonferansen ble avholdt 1921 oktober med mange gode 
tema og spennende innledere. FLT hadde styremøte den samme 
 helgen og derfor dessverre ingen deltakere på konferansen.

Fanemarkering i Traftec-streiken
Det ble arranger fanemarkering og tog til støtte for de streikende i 
Traftecsaken den 26 november. Fra avdelingen deltok Helge Stølen 
Reisestad, som også holdt appell, og Bjørn Romsbotn.

Frokostmøte Folkets Hus
Petter Gabrielsen har deltatt på møter arrangert av Folkets Hus. 

LO Jæren
LO Jæren avholdt årsmøte fredag 13 april. Helge Stølen Reiestad, 
Odd Jostein Bondhus og Nina Klausen representerer avdelingen. 
Helge Stølen Reiestad har vært medlem av valgkomitéen. 

LO i Sandnes og Gjesdal
LO i Sandnes og Gjesdal avholdt representantskapsmøte og årsmøte 
den 17 april i Folkets Hus, Sandnes. Bernt Ims, June Siri Eltervåg og 
vararepresentant Rolf Inge Gjesdal representerer avdelingen. 

LO i Dalane 
Wenke Heien og Anne Egaas sitter i styret for LO i Dalane og har 
deltatt på styremøter og representantskapsmøter. Monica Tengesdal 
og Aud Sissel Birkeland (vara) sitter i representantskapet for avdel
ingen. LO i Dalane avholdt årsmøte mandag 23. april i Landbruks
senteret Helleland. Anne Egaas og Wenke Heien har deltatt i protest
aksjoner mot nedleggelse av rehabavdeling i Egersund Sjukehus.

LO i Nord Rogaland 
LO i Nord Rogaland avholdt årsmøte mandag 23. april. Bjørn Nedre
aas, Inger Elise Kolstø
Carl Eivind Mølstre og varamedlem Nils Magne Olsen representerer 
avdelingen.

Samvirkende fagforeninger, Stavanger
Årsmøte i Samvirkende Fagforeninger ble avholdt 24. mai. Våre 
 representanter er Hanne Kjersti Knutsen, Jorunn Egeland, Erik Mel
som og Tai Nguyen.

Arbeidernes Historielag i Rogaland
Arbeidernes Historielag avholdt årsmøte 9. april på Folkets Hus i 
Stavanger. Petter Gabrielsen og Bjørn Romsbotn deltok som avdel
ingens representanter på møtet.

AOF 
AOF Sør-Rogaland
Årsmøtet i AOF SørRogaland ble avholdt 26. april. Helge Stølen 
Reiestad og Bjørn Romsbotn deltok fra avdelingen. Bjørn Romsbotn 
sitter i styret, og har deltatt på styremøtene i organisasjonen. Helge 
Stølen Reiestad er medlem av valgkomitéen. 

AOF Haugaland
AOF Haugaland avholdt årsmøte den 20. april. FLTs representanter 
er Inger Elise Kolstø og Carl Eivind Mølstre, varamedlem er Bjørn 
Nedreaas.
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Året 2018 har vært preget av at klubben har hatt en dårligere 
økonomi, da styret i avd. 22 har vedtatt at vi skal kun få 
30000 kr. i tilskudd. Tidligere har vi mottatt et mye høyere 
beløp. Andelen fra forbundet har også blitt redusert.

Vi har ut fra dette redusert på utgifter på medlemsmøter og 
bespisning på våre 2 turer.
Det har gjennom året vært avholdt. 1 Årsmøte, 7 medllems
møter og vi har hatt korte styremøter etter medlemsmøtene og 
2 turer.

Medlemsmøtene har hatt følgende emner:
14. Mars ...................... Det nye sykehuset .............................Innleder Ove Nordstokka
11. April ...................... Politikken i Byen ...............................Innleder Lars Helle
9. Mai .......................... Sommertur til Dirdal
12. September ............. Velferds teknologi .............................Innleder Siri Henriksen og Solveig Økland
17. Oktober ................. Refleksjoner over politikken .............Innleder Gunnar Berge
14. November .............. Fotografering i Avisen .......................Innleder Knut S. Vinnfallet
12. Desember .............. Juletur til Egersund
9. Januar 2019 ............. faglige situasjonen .............................Innleder Eirin Sundt

Styret for 2018 har bestått av:
Leder/ kasserer Petter Gabrielsen
Sekretær/ nestleder Rolf Tjosevik
Styremedlem Bjørn Tengesdal
Styremedlem Magne Wiggo Høyland

Innstillingskomité:
Svein Tinnesand og Alf Svensen

FLTs SENIORKLUBB AVD. 22 i ROGALAND
Årsberetning 2018 for

Jubilanter

Jubilanter

Helge Stølen Reiestad (apell i Traftec-saken)

Ulf Madsen (avdelingskonferansen)
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Leder Helge Stølen Reiestad ............. Jæren Industripartner AS
Nestleder Bjørn Nedreaas ....................... Hydro Aluminium Karmøy
Sekretær 1.halvår Anne Tysdal Egaas ................. (Anne gikk ut av styret pga 
  hun fikk jobb i FLT sentralt)
Sekretær 2.halvår Odd Jostein Bondhus .............. Aarbakke AS
Kasserer Wenke Heien ........................... Aker Solutions Egersund
Studieleder Bjørn Romsbotn ...................... Arbeidstilsynet
Styremedlemmer Elisabeth StrømOlsen ............ Aker Solutions Bergen
 Erik Melsom ........................... Felleskjøpet Rogaland Agder
 Helga Skjeie ............................ Rosenberg WorleyParsons
 Berit Jorunn Haugsland .......... Norsk Stein
 Else Carr ................................. Aker Solutions Stavanger
Varamedlemmer Hanne Kjersti Knutsen............ Attende AS 
 Odd Jostein Bondhus .............. Aarbakke AS 
 Inger Elise Kolstø ................... Zalaris AS
Student/ungdomskontakt Tai Nguyen ............................. Aker Solutions Stavanger
Seniorrepresentant Petter Gabrielsen..................... Leder seniorklubben avdeling 22
Revisorer 1. Rune Røisland..................... Rosenberg WorleyParsons
 2. BriktTerje Skipanes ........... Aker Solutions Stavanger
Valgkomité 1. Aud Sissel Birkeland .......... Covent AS
 2. BriktTerje Skipanes ........... Aker Solutions Stavanger
 3. Berit Jorunn Haugsland ...... Styrets representant
Representanter og utvalg
Forbundsstyret ....................................................................Bjørn Nedreaas
 Helge Stølen Reiestad
Samvirkende fagforeninger, Stavanger ...............................Hanne Kjersti Knutsen
 Jorunn Egeland
 Erik Melsom
 Tai Nguyen
 Helga Skjeie, vararepresentant
LOfavørkomitéen i Rogaland .............................................Helga Skjeie
LO i Stavanger og Omegn, representantskapet ...................Jorunn Egeland
 Erik Melsom
 Else Carr
 Hanne Kjersti Knutsen
 Bjørn Romsbotn, vararepresentant 
LO i Nord Rogaland, representantskapet ............................Bjørn Nedreaas
 Inger Elise Kolstø 
 Carl Eivind Mølstre
 Nils Magne Olsen, vararepresentant
LO i Dalane, styret ..............................................................Wenke Heien
 Anne Tysdal Egaas
LO i Dalane, representantskapet .........................................Monica Tengesdal 
 Aud Sissel Birkeland, vararepresentant
LO Jæren, representantskapet .............................................Helge Stølen Reistad
 Odd Jostein Bondhus
 Nina Klausen
 Otto Skurve, vararepresentant
LO i Sandnes & Gjesdal .....................................................Bernt Ims
 June Siri Eltervåg
 Rolf Inge Gjesdal, vararepresentant 
Regionråd i LO Rogaland ...................................................Hanne Kjersti Knutsen
 Erik Melsom, vararepresentant
Regionkonferansen i LO Rogaland .....................................Anne Tysdal Egaas
 Bjørn Romsbotn
 Berit Jorunn Haugsland, vararepresentant
 Carl Eivind Mølstre, vararepresentant
Familie og likestillingsrådet i LO Rogaland ......................Helge Stølen Reiestad
AOF SørRogaland, styret...................................................Bjørn Romsbotn
AOF SørRogaland, representantskapet ..............................Odd Jostein Bondhus
 Erik Melsom
 Else Carr, vararepresentant
 Helge Stølen Reiestad (valgkomitéen)
AOF Haugaland, representantskapet .................................. Inger Elise Kolstø
 Carl Eivind Mølstre 
 Bjørn Nedreaas, vararepresentant 
Redaksjonskomité (nettside, Facebook)  Erik Melsom
 Odd Jostein Bondhus 
Programkomité avdelingskonferanse 2018 ......................... Inger Elise Kolstø
 Helga Skjeie
 Helge Stølen Reiestad
Forsikringskontakt ..............................................................Petter Gabrielsen
Arbeidernes Historielag  .....................................................Petter Gabrielsen
 Bjørn Romsbotn

STYRETS SAMMENSETNING
Styret for 2018 har bestått av følgende personer
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Returadresse:
FLT Avd. 22 i Rogaland
Folkets Hus
Løkkeveien 22
4008 Stavanger

G
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uksjon: Lura Trykkeri A
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Årsmøtet avholdes

lørdag 16. mars 2019 kl. 15.45, Quality Airport Hotel Stavanger (Sola)

Sømmeveien 1, 4055 Sola

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 22. februar 2019
Avdelingsstyret oppfordrer alle medlemmer til å delta på årsmøtet

Husk å melde deg på Avdelingskonferansen som går 16. – 17. mars 2019 
på Quality Airport Hotel Stavanger. Konferansen er gratis for yrkesaktive, 
permitterte, og arbeidsledige medlemmer, samt for studentmedlemmer. 
Tilbud for ledsagere. Elektronisk påmelding på nettsiden. Påmeldings-
frist 22. februar. (Det er ingen påmelding for å komme på årsmøtet)
Epost: avd22@flt.no ∙ www.flt22.org ∙ www.facebook.com/fltavd22

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
FLT AVDELING 22 I ROGALAND


