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Året 2019 har vært det som forhåpentligvis kan beskrives som 
et «normalår» for avdelingen på mange områder. Avdelingen 
har nå sett resultatet av Regionrådgiverens arbeide, og 
avdeling en har nå totalt 2550 medlemmer, en nettovekst på 87 
medlemmer. Det som er avdelingens store utfordring er å tette i 
bunn for å unngå at medlemmer melder seg ut. I 2019 var det 
totalt 143 medlemmer som meldte seg ut, noen av disse skiftet 
jobber og gikk over til andre LO forbund noe som er helt i 
orden, men det er de som velger å stå utenfor fellesskapet som 
er den store utfordringen. Hva kan avdelingen gjøre for at 
arbeidstakere  velger å opprettholde sitt medlemskap? 

Når det kommer til rekruttering ligger det fortsatt en del upløyd 
mark ute på mange bedrifter og bransjer. Det er alt for mange 
bedrifter der ansatte ikke er medlemmer i noen fagforening, og 
mange tenker at å være fagorganisert er ikke nødvendig, min 
arbeidsgiver har alltid vært snill og grei og kommer nok til å 
fortsette å være det. Slik er nå engang ikke verden! I gode tider 
er de fleste arbeidsgiverne snille og greie, men det er når 
tilgang på arbeid går ned og det økonomiske handlingsrommet 
blir redusert, at vanskeligheter pleier å oppstå og at behovet for 
en fagforening som kan gi råd og støtte er god å ha. Styret i 
avdelingen håper at medlemsveksten fortsetter utover i 2020. 
Noen bransjer der FLT er dårlig representert, og som det kan 
satses på, er innenfor Hotell og Restaurant. Næringsmiddel
industrien er også et område der FLT kan ha et potensiale. Vi 
har mange medlemmer på Nortura SA, men det er mange 
mindre aktører der vi kan ha et potensiale. Statens Vegvesen er 
inne i en omorganiseringsfase, men jeg tror ikke dette vil 
ramme avdeling 22 i særlig grad. Det er verre med FLT totalt 
som risikerer å miste inntil 300 medlemmer. Det gjøres et godt 
arbeide sentralt for å minimere medlemstapet og at FLT får 
anledning til å inngå tariffavtale med de nye selskapene. 
Hvordan denne saken vil ende må vi bare vente og se, men vi 
håper det beste.

Tariffoppgjøret i 2019 var et mellomoppgjør der det bare er 
lønn som forhandles. Resultatet av mellomoppgjøret ble 
lønnsveksten beregnet til å bli 3,2% etter mekling. Hva det 
endelige resultatet ble er enda usikkert siden endelige tall ikke 
foreligger, men vi kjenner til at det er mange bedrifter som har 
kommet dårligere ut enn 3,2%. I 2020 er det Hovedoppgjør og 
hvordan dette blir er på det nåværende tidspunkt knyttet stor 
usikkerhet til siden ingen av forbundene pr i dag har konkludert 
med om det skal være et forbundsvist oppgjør eller om det blir 
et oppgjør mellom LO og de ulike arbeidsgiverforeningene.

Et politisk spørsmål som har vært mye framme i 2019 er 
Norges tilknytning til energibyrået ACER og hva dette vil ha å 
si for norske kraftpriser. Statkraft har beregnet at de norske 
energiprisene kan stige med opp mot 3,4 øre pr. kwh hvis 
Northconnectkabelen til Skottland blir bygget. Denne kabelen 
er nå under konsesjonsbehandling og resultatet av denne 

behandlingen er usikkert, men det må være lov å gjette 
på at den vil bli bygget. Dersom dette skjer og vi 
får en økning av kraftprisen som er i tråd med 
det verste scenariet, vil det kunne få alvor
lige konsekvenser for norsk kraftforedlende 
industri som i verste fall vil flagge ut.   
En utflagging av denne industrien som er 
verdens reneste vil være et tap for både 
miljø og Norge som nasjon.

Det har i 2019 også vært et sterkt fokus 
på klima, karbonavtrykk og utslipp av 
andre klimagasser for å nå målet om 
maksimum 1,5 grader temperaturstigning 
innen 2030. Norsk industri er klimavennlig og 
har gjennom utvinning av olje og gass i Nordsjøen 
utviklet teknologi som er verdensledende. Denne 
kompetans en kan bidra til at det utvikles ny industri der det kan 
skapes mange nye arbeidsplasser som er bærekraftige og kan 
erstatte arbeidsplasser som ikke er klimanøytrale. Vindmøller 
på land har også skapt folkebevegelser som har arbeidet mot 
disse og den inngripen disse har i naturmangfoldet. Havvind
parker er absolutt å foretrekke, og Norge har utviklet en 
teknologi på dette området som kan bidra til å skape nye 
arbeidsplasser som vil være bærekraftige. Det som er helt 
sikkert er at olje og gassindustrien vil fortsette i mange år 
framover selv om mange ser på denne industrien som en 
versting når det gjelder klimautslipp. Noen politiske partier 
ønsker å avvikle denne industrien i løpet av ganske kort tid, 
men i praksis er dette umulig uten å sende både ansatte ut i 
ledighet og norsk økonomi utenfor stupet.

Regjeringen har fortsatt sin politikk med konkurranseutsetting 
av offentlige tjenester, blant annet innenfor attføringsfeltet. 
Resultatet av dette er at private aktører vinner disse anbudene 
og Vekst og Attføringsbedriftene tappes for kompetanse som de 
har brukt år og store summer på å bygge opp. Dette er en 
bransje der de som skal hjelpes trenger forutsigbarhet og trygge 
rammer over tid og ikke et skifte av hvem de skal forholde seg 
til hvert fjerde år. Et annet tankekors er om konkurranse
utsetting er rett vei å gå? Skal kommersielle aktører tjene 
penger og sende overskuddet til skatteparadis slik flere av 
aktørene på det norske markedet har gjort?

Avdelingen har også i 2019 hatt nedbemanninger og arbeids
givere som ikke har fulgt loven og avtaleverkets krav, og som 
har fått hjelp fra både avdeling og Regionsrådgiver. Heldigvis 
har antallet saker gått ned de siste årene, og det håper vi fortset
ter. Det er et tegn på at næringslivet i denne regionen går bra og 
ser lyst på framtiden.

Avdelingen ser lyst på året som kommer og håper at 
 framgangen vil fortsette.

Helge Stølen
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WEB OG MEDIA I AVDELINGEN 
Satsning
Avdelingen har i 2019 perioden 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.

FLT har siden 2018 hatt et stort fokus på FLTappen, som kan 
lastes ned på våre telefoner. Den er viktig for informasjons
formidlingen, både fra avdeling og forbund. Denne fungerer 
som en nyhetskanal for kommunikasjon mellom forbund og 
medlemmer, avdelingen og avdelingens medlemmer, og 
mellom bedriftsgruppene og deres lokale medlemmer.   
Vi oppfordrer igjen alle våre medlemmer til å laste ned 
FLTappen på sin telefon.

Innhold
I 2019 har vi på vår Facebookside publisert et utvalg av 
dagsaktuelle saker og søkt å skape oppmerksomhet om 
kommende og avholdte begivenheter som vi ønsker å 
 informere våre medlemmer om.

Vi bruker ofte 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. Her finner man informasjon om kurs, 
 konferanser og møter.

Statistikk
Vi hadde utgangen av året 477 følgere på vår Facebookside, 
en oppgang på 8,4 % 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 13.01.2020
Erik Melsom og Odd Jostein Bondhus

Webredaksjonen

Først litt om hele FLT. Vi er per dags dato 21266 medlemmer, 
hvorav 14432 yrkesaktive, 6303 pensjonister, og 531  studenter. 

I september 2018 så var vi 20679 medlemmer, hvorav det var 
14034 yrkesaktive, 6282 pensjonister og 363 studenter. Så nå går 
det riktig vei med tanke på medlemsveksten.

I regionvest så har vi steget fra 3476 til 3842 yrkesaktive 
medlemmer. Det er kjempebra og det er på grunn av kjempegod 
innsats av alle som har bidratt til denne veksten. Jeg er veldig 
takknemlig for å få lov til å jobbe med alle mine avdelinger som 
er med og bidrar så godt til medlemsvekst.
 
I avdeling 22 Rogaland har vi hatt en nettovekst på 150  
medlemmer, så det er jo veldig bra.

September 2018: totalt medlemstall var da 2397
Januar 2020: hadde dette tallet steget med 2547

Avdeling 22 Rogaland har flest yrkesaktive medlemmer:
Avdeling Antall medlemmer
Rogaland 1932
Oslo 1739
Hordaland 1086
Kongsberg 1035
Trondheim 692
Sunnhordaland 528
Trøndelag Nord 450
Telemark 430
Raufoss 392
Vestre Sunnmøre 365

Så hva har jeg i region Vest gjort siden oppstart:
• Vært på 134 bedriftsbesøk
• Deltatt i 52 drøftelsesmøter
• Deltatt på 13 forhandlings møter
• Gjennomført 8 skolestands, på fagskole og høyskoler
• Vært med i ett felles serviceprosjekt med LO i Stavanger og   
 omegn
• Gjennomført ververunder sammen med Fellesforbundet og   
 Industri og energi
• Besøkt alle hoteller og restauranter i Stavanger sentrum og delt 
 ut informasjon og hatt infomøter om FLT.
• Vært med på Pridedager og åpent hus med LO
• Vært på 26 årsmøter i avdelinger og bedriftsgrupper
• Valgt som tillitsvalgt i FLTklubben sentralt
• Gjennomført stand på skoler og arrangementer

Jeg har hatt ett tett samarbeid med avdeling 22, og føler vi har 
gjort hverandre gode, noe medlemsveksten viser. Jeg ser frem til 
å fortsette det gode samarbeidet videre i 2020 og jeg gleder meg 
til å komme i gang igjen og treffe eksisterende og nye  
medlemmer.

Regionrådgiver,  
Lisa Sabina Nordlund

REGION VEST (FRA OPPSTART TIL JANUAR 2020)
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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 
Terje Bremnes

Gunnar Hønningstad

Kari M Rugland

Ragnhild Skåra

Kenneth Gjesdal

Nils-Terje Watland

Anton Bjorland

Einar Magne Langeland

Frank Randeberg

Rune Mandt Selland

Jone Edland

Tommy Vølstad

Ravikanthan Sabaratnam

Geir Urdal

Tommy Børildsen

Jørn Ree

Tove Eide

Geir Frafjord

Per Håland

Bjørn G Tengesdal

Kjell Egil Stokke

Frode Svendsen

Janne Gro Sægrov

Trond Reiner Jenssen

Kirsti Hægland

Torleif Auestad

Geir Frøyland

Lorents Emil Amdal

Alf Ivar Nerheim

Kjell Magne Martinsen

Thomas Grønningen

Christopher Martin Bazanek

Sissel Anna Vanglo Grastveit

Jo Erik Ryssdal

Henning Eik-Nes

Vegard Jansen

Frode Aksdal

–––––––––––––––––––

40-års nål
og diplom

Aud Heggland

Unni Norland

Roald Solsvik

Airis Reianes Karlsen

Kåre Torkildsen

Odd Oftedal

Jan-Ingve Andreassen

Ole Gunnar Tvedt

Harald Berge

Trond Austbø

Oddvar Peder Lindseth

Svein Jarle Haukland

Kåre Walvik

Kjell Lie

Arild Andersen

Wenche Grøtta

Jan Ove Egeland

Geir Nodland

Sverre A Skadberg

Jan Årthun

–––––––––––––––––––

50-års gaven
Per Martin Mikkelsen

Per Reidar Hansen

Svein Sørhus

Terje Jansen

Toralf Gangstø

Fred Egil Pedersen

Willy Strømsvold

Per Ole Torkildsen
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AVDELING 22 i ROGALAND

UTDRAG FRA MARKEDSPLAN 2019
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. 30.11.2019

 Søke om midler til  
studentverving

 Stavanger Offshore  
Tekniske Skole

 Haugesund Maritime  
tekniske fagskole

 Hotellhøyskolen ved UiS
 Universitetet i Stavanger
 Høgskolen på Vestlandet
 Fagskolen (Åpent hus,  

Folkets Hus)

 Profilere FLT
 Verve nye studentmedlemmer
 Informasjon og rekruttering, 

Synliggjøring av FLT
 Oppfølging av skolebesøk
 Pleie studentmedlemmer

 Januar/juni
 April
 April
 April
 August
 August
 August

 Flere studentmedlemmer
 Kunnskap om FLT blant studenter
 Flere medlemmer

Ikke søkt om noen midler.

0 skolebesøk.

BRUK AV INFORMASJONSTEKNOLOGI OG SOSIALE MEDIER
Tiltak Hensikt Når Forventet effekt Status pr. 30.11.2019

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  
arrangementer 

 Mål for følgere/likerklikk på 
Facebooksiden: 600 i løpet av 
2019 (433 liker og 427 følger pr. 
01.01.2018)

 Hele styret må bli følgere av 
hjemmesiden 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  Mer informasjon til allmenheten
 Skape oppmerksomhet og 

engasjement

Facebook Liker: 479 | Følger: 477

Publisert 32 innlegg på Facebooksiden.

Publisert 9 saker på nettsiden.

2. Markedsføre FLT applikasjon  Kontinuerlig
 Aktiv bruk

Utsending av meldinger i App til alle medlemmer 8 ganger.

REKRUTTERINGSPLAN BEDRIFTER
Tiltak Hensikt Når Forventet effekt/mål Status pr. 30.11.2019

 Bedriftsbesøk i Rogaland
 Hotellbesøk i Rogaland
 Samarbeid med NNN om 

rekruttering Tine

 Kontakt med tillitsvalgte og 
medlemmer

 Verving, opplysning og 
informasjon

 Oppfølging av bedriftsbesøk
 Rekruttering og medlemspleie

Januar
Februar
Løpende

 Flere fornøyde medlemmer, 
forbedret kontakt, nye medlemmer

 Hjelp for tillitsvalgte, større 
engasjement

Regionrådgiver besøkte 11 bedrifter i januar: GMC i Stavanger, 
GE Oil & Gas avd Dusavik, Øglænd system AS på Klepp, Tine 
As sentrallager på Klepp, AKS  arbeidskompetanse og service i 
Egersund, Titania i Sokndal, NorDan på Moi, Ewos i Dirdal, 
Aquamarine på Jørpeland, Stavanger Steel på Jørpeland og 
Allservice i Stavanger.

Regionrådgiver har fått til samarbeid med Fellesforbundet for 
felles kontakt og rekruttering i hotellbransjen og besøkte 12 
hoteller i februar: Clarion Hotel Stavanger, Comfort Hotel 
Square, Radisson Blu Royal Hotel, Myhregaarden Hotel, Thon 
Hotel Maritime, Victoria Hotel, Radisson Blu Atlantic Hotel, 
Clarion Collection Hotel Skagen Brygge, Scandic Stavanger city, 
Toma kantine (på Iris i Professor Olav Hanssens vei), Clarion 
Hotel Energy og Scandic Forus.

Anne Tysdal Egaas hadde oppfølgingsmøter med:
Norsk Stål, GMC og Tine Klepp.

Leder Helge S. Reiestad har besøkt: Wurth og FossEik Mek 
Verksted.
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Regionrådgiver har besøkt Westcon (18 nye medlemmer og 
etablerer bedriftsklubb)
Monier Årdal, Norstone, Allservice, Felleskjøpet, Agri, SSP 
Sola, Kaefer, Atlantic, Comfort Square, Scandic Royal, FMC 
Technip og Canrig Drilling Technology.

 Vervekampanjer Aker Solutions Påske
April

 Nye medlemmer Gjennomført vervekampanje med utdeling av Kvikk Lunsj.
Deltakelse på Fagforeningsdag.
Ca. 10 nye medlemmer.

 Vervekampanje Allservice September FLT presentasjon v/Hanne, servering av pizza.

 Vervekampanje Sandnes 
Proservice

September FLT presentasjon.

MEDLEMSPLEIE
Tiltak Hensikt Når Forventet effekt/mål Status pr. 30.11.2019

 Samling, Dalane, rekruttering
 Samling Stavanger
 Samling Sandnes
 Samling Jæren

 Info til medlemmer
 Verve nye medlemmer

 Januar  Fornøyde medlemmer rekrutterer 
best flere medlemmer

Gjennomført.
Gjennomført.
Gjennomført.
Gjennomført.

 Rekruttering og medlemspleie i 
Indre Ryfylke

 Info til medlemmer
 Verve nye medlemmer

April  Flere medlemmer
 Fornøyde medlemmer

Berit Fyljesvoll Haugsland hadde bedriftsbesøk i april hos 
Mowi, Norstone, Norsk Stein Tau.

 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 kontinuerlig av leder.

 Pleie eksisterende enkelt
medlemmer 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

Kontinuerlig  Minimere medlemsavgang
 Fornøyde medlemmer
 Bygge bedriftsgrupper
 Bevisstgjøring hva medlemskapet 

innebærer

Avdelingen har vært representert på ca. 4050 møter.

 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 avdelingskonfer
ansen

 Mars  Fornøyde medlemmer
 Mindre medlemsavgang
 Bevisstgjøring hva medlemskapet 

innebærer

Helge og/eller Lisa deltar på årsmøter i bedrifter der de blir 
invitert.

2 deltakelser pr. 25.10.2019.

 Kalender  Profilere avdelingen  September  Gjøre FLT kjent Bestilt 600stk kalendere for 2020.
 Sommerhilsen på Facebook, 

nettside, epost og i appen.
 Profilere avdelingen  Juni  Gjøre FLT kjent Sommerhilsen sent i app.

 Julehilsen på Facebook, nettside 
og epost

 Profilere avdelingen  Desember  Gjøre FLT kjent Julehilsen publisert.

PLAN FOR MØTER, KURS OG KONFERANSER
Tiltak Hensikt Når Forventet effekt Status pr. 30.11.2019

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

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

Innvilget fra forbundet som dagskonferanse.
Gjennomført som dagskonferanse 8. februar.

 Årsmøte i regionen i forbindelse 
med superkurshelg Region Vest

25. – 27. april Gjennomført (Bergen).

 Avdelingskonferanse/årsmøte  Profilere avdelingen 16. – 17. mars  Engasjere medlemmene, fornøyde 
medlemmer, økt medlemsvekst

Innvilget som 2dagers konferanse.
Gjennomført – 52 deltakere.

 Lønnskonferanse  Opplæring i bruk av overens
komster i lønnsforhandlinger, 
protokoll, forhandlingsteknikk, 
lønnskrav

15 – 16 november  Økt kunnskap om lønnsforhandlinger 
i henhold til forbundets overens
komster

Avlyst.

 Regionkonferanse  Samarbeid om kurs, 
organisasjons utvikling

26. – 28. april  Godt skolerte tillitsvalgte Ansvar: Region Vest.
Gjennomført.

- Styrekonferanse  Skolering av medlemmer i 
avdelingsstyret

20 – 22 september  Bli bedre på å beholde eksisterende 
medlemmer, samt rekruttere nye

 Styrke samarbeidet i styret

Planlegges i AUmøte 10 mai.
Bestilt plass i Sirevåg.
Gjennomført med 5 deltakere + veiledere (Lisa og Camilla).

 Medlems/tillitsvalgtsamlinger/
nettverksbygging

 Utvikle tillitsvalgte i  
bedriftsgruppene/medlemspleie

 Vår
 Høst

 Utveksle erfaringer
 Knytte kontakter med andre 

bedriftsgrupper
 Kartlegge besøksbehov
 Lokale behov

Ingen samling på våren.
Ingen samling på høsten.

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 (AU) 
i perioden har hatt åtte møter. De fleste AUmøtene har vært 
telefonmøter. Hovedsakene for styret har vært utarbeidelse og 
oppfølging av markedsplan, rekruttering, medlemspleie, opp
følging av økonomi og samarbeidet med regionrådgiver, samt 
løpende saker. Medlemmer som har tatt kontakt med avdelingen 
for hjelp og støtte har fått dette fra leder, nestleder, regionråd
giver og andre medlemmer av styret som har deltatt i mange 
drøftingsmøter. 

Region Vest
Avdelingen har hatt et tett og godt samarbeid med regionråd
giver Lisa Nordlund i året som gikk. Regionrådgiver er i tillegg 
til, og ikke i stedet for avdelingene i regionen. Regionrådgiver 
har deltatt på  styremøter og konferanser i avdelingen. Region
rådgiver har bistått og hjulpet avdelingen i mange sammen
henger med rekruttering,  bedriftsbesøk og hjelp til medlemmer 
når det har vært nødvendig.

ÅRSMØTE OG JUBILANTFEST
Årsmøte
Avdelingen avholdt årsmøte på Quality Airport Hotel Stavanger 
(Sola) den 16. mars. Årsmøtet ble avholdt i tilknytning til 
 avdelingskonferansen, og det møtte 41 medlemmer. Årsmøtet 
vedtok tre  forslag, 1) Avdelingen yter en engangsstøtte på kr. 
1000 til 100 % permitterte medlemmer. 2) Videreføre ordningen 
med at avdelingen kan betale tapt arbeidsfortjeneste tilsvarende 
en 20%stilling, 3) Endringer i retningslinjene for avdelingen. 

Jubilantfest
Avdelingen hadde 29 25årsjubilanter, 21 40årsjubilanter og 21 
50årsjubilanter. Jubilantfesten ble holdt i tilknytning til 
 avdelingskonferansen på Quality Airport Hotel Stavanger. Til 
sammen 24  jubilanter deltok på festen. Det ble servert tre retters 
festmeny, og det var taler og hilsener til jubilantene. Forbundets 
representant Frode Janborg bisto med stor innlevelse ved 
 utdelingen av forbundets  hederstegn og blomster fra avdeling
en. Etter middagen fortsatte  festen med musikk og dans.

1. mai
Avdelingsstyret deltok i 1. maitog i Sandnes. Styret stilte opp i 
røde jakker og med avdelingens fane, noe som gjorde at FLT 
viste godt igjen i demonstrasjonstoget. Hovedparolen var: 
 Sterkere fellesskap. Hovedtaler var LO leder, Hans Christian 
Gabrielsen.

MØTER OG KURS I REGI AV FORBUNDET
Forbundsstyremøter
Bjørn Nedreaas og Helge Stølen Reiestad har deltatt på 
forbunds styremøter. Helge deltok også på UNI Global Union
konferansen i Kuala Lumpur.

Region Vest
Det ble avholdt regionkonferanse og årsmøte 2526 april hvor 
Bjørn Nedreaas og Hanne Kluge deltok for avdelingen. Samme 
helg ble det også arrangert superkurshelg.

Høstens regionkonferanse ble arrangert av avd.107 i Bergen 
 1112. oktober. Tema for konferansen var evaluering av region 
vest,  tilgjengelighetsteknologi, digitalisering og omfangs
bestemmelsen. Fra avdelingen deltok Odd Jostein Bondhus, 
Hanne Kluge, Bjørn Romsbotn og Wenke Heien.

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

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

MØTER OG KONFERANSER I AVDELINGENS REGI
Avdelingen har i løpet av 2019 avholdt fire medlemsmøter og 
tre konferanser.

Medlemsmøter
Avdelingen fikk hjelp av regionrådgiver Lisa Nordlund og Anne 
 Egaas fra forbundet til å arrangere fire medlemskvelder på 
 forskjellige steder i sørRogaland. På møtene ble det snakket 
om FLTs  organisasjon, kurs og konferanser, forsikringer, LO 
favør, etter og videreutdanning og Addisco. Det ble også lagt 
stor vekt på viktig heten av å ha tillitsvalgte på arbeidsplassen. 
Helge Stølen Reiestad deltok fra avdelingen.

Konsernkonferanse Nortura
Konsernkonferansen til Nortura ble avholdt som  dagskonferanse 
 8. februar.

Avdelingskonferanse
Avdelingskonferansen for 2019 ble avholdt 1617. mars på 
 Quality Airport Hotel Stavanger. Konferansen var åpen for alle 
yrkesaktive medlemmer og hadde 58 deltakere. Konferansen 
gikk fra lørdag til søndag. Foredragsholdere var for LOfavør 
Lars Enevoldsen, forbruker økonom Magne Gundersen fra 
 Sparebank1, politiker  Hallgeir Langeland, rådgiver innen 
 ledelse og personalutvikling Mette Helen Strand og forbundets 
eminente Frode Janborg. Det var også tid til Quiz og en god 
lunsj.

Styrekonferanse
Årets styrekonferanse ble avholdt på Sirevåg Konferansehotell 
2022 september. Fra forbundet deltok Camilla H Nygård og 
regionrådgiver Lisa Sabina Nordlund. Tema for konferansen 
var rekruttering av nye medlemmer og hvordan beholde 
 eksisterende medlemmer, prioriter inger, handlingsplan og veien 
videre. Deltakere på konferansen var Helge Stølen Reiestad, 

MØTER, KURS OG ARRANGEMENTER 2019
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Wenke Heien, Bjørn Romsbotn, Odd Jostein Bondhus og Hanne 
Kluge. Flere styremedlemmer kunne dessverre ikke delta, blant 
annet pga superkurshelgen i Trømsø.

Lønnskonferanse
Avdelingens årlige lønnskonferanse måtte i år som i fjor 
 dessverre avlyses. Men vi har søkt om midler igjen og gjør ett 
nytt forsøk i 2020.

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 vårt medlem i regionrådet og deltar på 
 regionrådsmøtene.

LOs Familie- og likestillingsutvalg
Helge S. Reiestad er vår representant og deltar aktivt i Familie 
og likestillingsutvalget.

Regionkonferanse LO Rogaland vår
Det ble avholdt regionkonferanse i LO Rogaland 56. mars på 
Quality Airport Hotel Stavanger. For avdelingen deltok Hanne 
Kjersti  Knutsen og Helge Stølen Reiestad. 

Regionskonferanse LO Rogaland høst
Det ble avholdt regionkonferanse i Rogaland 28. og 29. oktober 
2019 på Grand Hotell, Egersund. Hanne Kjersti Knutsen deltok 
fra  avdelingen.

LO i Stavanger og Omegn
Årsmøte
LO i Stavanger og Omegn avholdt årsmøte 25. april i festsalen 
på Folkets Hus i Stavanger.

Representantskapsmøter
LO i Stavanger og Omegn avholdt representantskapsmøte  
8. april.  På programmet stod behandling av hovedparoler og 
program til 1. mai 2019.

LO i Stavanger og Omegn avholdt representantskapsmøte    
18. nov ember med orientering om opprettelse av utvalg og 
 strategiplan. Og møte med politikere fra flertallskoalisjonen i 
det nye kommunestyret i Stavanger. Hanne Kjersti Knutsen 
 deltok fra avdelingen.

Hanne Kluge, Erik Melsom, Torstein Engevik og Bjørn  
Romsbotn representerer avdelingen.

Åpen Dag, Folkets Hus
Det var åpen dag på Folkets Hus 5. september med  representanter 
fra bl.a. LOfavør, HELP advokatforsikring og AOF. FLT var 
 representert ved regionrådgiver Lisa Nordlund og Frode  Janborg 
fra forbundet hadde appell.

Rogalandskonferansen
Rogalandskonferansen ble avholdt 1822 oktober. Tema for 
 konferansen var heltidskultur, 6 timers dag og fremtidens  

arbeidsliv. Fra avdelingen deltok Hanne Kluge og Bjørn 
 Romsbotn.

LO Jæren
LO Jæren avholdt årsmøte fredag 23 april. Helge Stølen 
 Reiestad, Odd Jostein Bondhus, Nina Klausen og Inger Grethe 
Midbrød (vara) representerer avdelingen. Helge Stølen Reiestad 
har vært medlem av valgkomitéen. 

LO i Sandnes og Gjesdal
LO i Sandnes og Gjesdal avholdt representantskapsmøte og års
møte onsdag 10. 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, Theo Eriksen og Aud Sissel Birkeland (vara) sitter i 
representant skapet for avdelingen. LO i Dalane avholdt årsmøte 
mandag 10. april i Landbrukssenteret Helleland.

LO i Nord Rogaland 
LO i Nord Rogaland avholdt årsmøte tirsdag 23. april. Bjørn 
 Nedreaas, Inger Elise Kolstø, OddBjørn Sandslett og Nina 
Hausken representerer avdelingen.

Samvirkende fagforeninger, Stavanger
Årsmøte i Samvirkende Fagforeninger ble avholdt 21. mai. 
Hanne Kjersti Knutsen er styremedlem og deltar aktivt på styre
møtene. Vi er ellers representert ved Hanne Kluge, Erik  Melsom, 
Torstein Engevik og Helga Skjeie (vara).

Arbeidernes Historielag i Rogaland
Arbeidernes Historielag avholdt årsmøte 8. april på Folkets Hus 
i Stavanger. Bjørn Romsbotn deltok som avdelingens 
 representanter på møtet.

AOF 
AOF Sør-Rogaland
Årsmøtet i AOF SørRogaland ble avholdt 25. april. Odd  Jostein 
Bondhus deltok fra avdelingen. Bjørn Romsbotn sitter i styret, 
og har deltatt på styremøter i organisasjonen. Helge Stølen 
 Reiestad er  medlem av valgkomitéen. 

AOF Haugaland
AOF Haugaland avholdt ordinært årsmøte den 25. april. FLTs 
 representanter er Inger Elise Kolstø, Carl Eivind Mølstre og 
 OddBjørn Sandslett, varamedlem er Bjørn Nedreaas.

AOF Haugaland avhold ekstraordinært årsmøte torsdag 10. 
 oktober. På sakslisten stod fusjon mellom AOF Haugaland og 
AOF Vestland og endring av navn og vedtekter for AOF 
 Haugaland. Resultatet ble fusjon og nytt navn, AOF Vestlandet, 
med hovedkontor i Haugesund.

ANNET
Industriaksjonen
Det ble arrangert stiftelsesmøte for industriaksjonen 10. januar. 
Bjørn Nedreaas var vår representant på møtet som ble avholdt i 
store  auditorium på Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB.
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Det har i 2019 vore 4 medlemsmøter med lokale 
 føredragshalderar. Det var møte i september før valet med 
lokale politikarar. Våren 2019 var det årsmøte der Petter, 
Magne Wiggo, Rolf og Finn blei valde til styret for gruppa.  
I alt var det 6 møter, som alle har vore i Folkets Hus i 
 Stavanger. Det vart servert rundstykke og kaffi til desse møta.

Me hadde 2 turar i 2019:
  Turen i mai var til Figgjo Fajanse, fabrikk og utsal, etterpå  
 gjekk turen til god matøkt i Westernbyen Kongeparken,   
 Ålgård.
  Turen i desember var til IVAR sitt gjenvinningsanlegg på  
 Forus. Etterpå gjekk turen til Lura Turistheim, Lura, der me  
 fekk god julemat.

I desember har ein og fått utarbeid telefon og epostliste for 
å gjera det lettare å halda kontakt med medlemane, og enklare 
å kalla inn til møter. 

Behaldninga er pr. dato kr. 2 102,66. 

Stavanger, 31.12.19
   
Petter Gabrielsen Magne Wiggo Høyland
Finn Andersen Rolf Tjosevik

SENIORKLUBBEN I FLT AVD. 22 I ROGALAND
Årsberetning 2019 frå

40 års jubilant Helge Stølen Reiestad 25 års jubilant Marcia Lynn Pettersen

50 år jubilantene
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Leder Helge Stølen Reiestad ............. Jæren Industripartner AS
Nestleder Berit Fyljesvoll Haugsland ..... Norsk Stein
Sekretær Odd Jostein Bondhus .............. Aarbakke AS
Kasserer Wenke Heien ........................... Aker Solutions Egersund
Studieleder OddBjørn Sandslett ............... PDS Gruppen

Styremedlemmer Erik Melsom ........................... Felleskjøpet Rogaland Agder
 Bjørn Romsbotn ...................... Arbeidstilsynet
 Hanne Kjersti Knutsen............ Attende AS
Varamedlemmer Nina Hausken ......................... Aibel 
 Bjørn Nedreaas ....................... Hydro Aluminium Karmøy 
 Torstein Engevik ..................... Aker Solutions
Student/ungdomskontakt Hanne Kluge ........................... Allservice
Seniorrepresentant Petter Gabrielsen..................... Leder seniorklubben avdeling 22
Revisorer 1. Rune Røisland..................... Rosenberg WorleyParsons
 2. Tai Nguyen.......................... Aker Solutions Stavanger
Valgkomité 1. Aud Sissel Birkeland .......... Covent AS
 2. Carl Eivind Mølstre ............ Uptime International
 3. Bjørn Romsbotn .................. Styrets representant
Representanter og utvalg
Forbundsstyret ....................................................................Bjørn Nedreaas
 Helge Stølen Reiestad
Arbeidsutvalget region vest ................................................Bjørn Romsbotn
 Helga Skjeie (vara)
Samvirkende fagforeninger, Stavanger ...............................Hanne Kjersti Knutsen (styremedlem)
 Hanne Kluge
 Erik Melsom
 Torstein Engevik
 Helga Skjeie, vararepresentant
LOfavørkomitéen i Rogaland .............................................Helga Skjeie 
LO i Stavanger og Omegn, representantskapet ...................Erik Melsom
 Torstein Engevik
 Hanne Kluge
 Bjørn Romsbotn
LO i Nord Rogaland, representantskapet ............................Bjørn Nedreaas
 Inger Elise Kolstø 
 OddBjørn Sandslett
 Nina Hausken
LO i Dalane, styret ..............................................................Wenke Heien
 Anne Tysdal Egaas
LO i Dalane, representantskapet .........................................Monika Tengesdal
 Theo Eriksen
 Aud Sissel Birkeland, vararepresentant
LO Jæren, representantskapet .............................................Helge Stølen Reistad
 Odd Jostein Bondhus
 Nina Klausen
 Inger Grethe Midbrød, 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
 Wenke Heien, vararepresentant
 Helge Stølen Reiestad (valgkomitéen)
AOF Haugaland, representantskapet .................................. Inger Elise Kolstø
 Carl Eivind Mølstre 
 OddBjørn Sandslett
 Bjørn Nedreaas, vararepresentant 
Redaksjonskomité (nettside, Facebook)  ............................Erik Melsom
 Odd Jostein Bondhus 
Programkomité avdelingskonferanse 2020 .........................Berit Fyljesvoll Haugsland
 Bjørn Romsbotn
 Helge Stølen Reiestad
Forsikringskontakt ..............................................................Petter Gabrielsen
Arbeidernes Historielag ......................................................Petter Gabrielsen
 Bjørn Romsbotn

STYRETS SAMMENSETNING
Styret for 2019 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 14. mars 2020 kl. 15.30 på Scandic Stavanger Forus
Bjødnabeen 2, 4033 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

9. Avslutning

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 21. februar 2020
Avdelingsstyret oppfordrer alle medlemmer til å delta på årsmøtet

Husk å melde deg på Avdelingskonferansen som går 14 – 15 mars 2020Husk å melde deg på Avdelingskonferansen som går 14 – 15 mars 2020
på Scandic Stavanger Forus. Konferansen er gratis for yrkesaktive, på Scandic Stavanger Forus. Konferansen er gratis for yrkesaktive, 
 permitterte og arbeidsledige medlemmer, samt for studentmedlemmer.  permitterte og arbeidsledige medlemmer, samt for studentmedlemmer. 
Tilbud for ledsagere. Lenke til elektronisk påmelding kommer på Facebook Tilbud for ledsagere. Lenke til elektronisk påmelding kommer på Facebook 
og nettside. Påmeldingsfrist 21. februar. (Det er ingen påmelding for å og nettside. Påmeldingsfrist 21. februar. (Det er ingen påmelding for å 
komme på årsmøtet).  komme på årsmøtet).  
E-post: avd22@flt.no ∙ www.flt22.org ∙ www.facebook.com/fltavd22E-post: avd22@flt.no ∙ www.flt22.org ∙ www.facebook.com/fltavd22

INNKALLING TIL ÅRSMØTE IINNKALLING TIL ÅRSMØTE I
FLT AVDELING 22 I ROGALANDFLT AVDELING 22 I ROGALAND


