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ÅRSMØTE BERETNING 

I løpet av perioden 2014-2016 har de tillitsvalgte i Negotiaklubben GoExcellent beståt av 

følgende personer: 

• Kim Engebretsen 

• Talma Carine Grimsrud 

• Chris-Patrick Jacobsen 

• Maud Karoline Kristoffersen 

• Marius Aleksander Andersen 

• Camilla Løkkeberg 

• Thomas Hagen Larsen 

• Thomas Wigholm 

I den gitte persioden, med sterk vekt på perioden 2015-2016 har de tillitsvalgte hatt fokus 

på følgende saker: 

• Opplæring av tillitsvalgte 

o 4 tilltisvalgte har deltatt på Negotia sitt kompetansekurs 

o Intern opplæring 

• Arbeid med nedsatt arbeidstid 

• Arbeid med skifttillegg 

• Elektronisk oppryddning av arkivsystemet 

• Fulgt opp oppsatt erbeidstid for våre medlemmer 

• Forhandlet om lønn og lønnsmodell 

• Introduksjon og opplæring av NHO tariffavtalen 

• Oppfølging av medlemmer 

• Gjennomført flere vervekampanjer 

• Gjennomført sosialt arragnement på førtito bowling 

• Gjennomført flere medlemsmøter og informasjonsmøter 

• Deltatt på de sentrale forhandlinger om gjeldende tariffavtale 

• Opprettet Negotiaklubben som egen organisasjon, og opprettet kontoforhold 

• Søkt om økonomsik støtte fra Negotia sentralt og Negotia Borg 

• Deltat på Tariffkonferansen 2016 

• Gjennomført ekstraordinært årsmøte 

• Startet arbeidet med kontrolltiltak i bedriften 

• Arbeidet med nedsettelse av arbedistiden 

• Arbeidet med skiftsaken. 

• Deltatt på øvrige kurs i regi av Negotia sentralt 

• Deltatt på tillitsvalgtkonferansen 2016 (september 2016) 

 

Pr 01.12.2016 har vi i dag 55 medlemmer. 

Pr 31.12.2016 er kontobeholdingen kroner 5 875,76,- 
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REGNSKAP OKTOBER 2015 – OKTOBER 2016 

Ved inngangen til 2016 hadde Negotia klubb GoExcellent totalt 0,- kroner på konto. 

Vi fikk i 2016 tildelt 10 000 i 3% midler fra Negotia, dette har blitt benyttet til Pizza på 

Solveig’s i Mars når det ble gjennomført et medlemsmøte og en laptop som er kjøpt i juli. 

Vi fikk senere tildelt 10 000 av Negotia Borg etter at vi hadde søkt om penger til sosiale 

arrangement. Det ble da benyttet kroner 8823 på FørtiTo bar og bowling. 

Kontoutdrag: 

Dato Beskrivende tekst Ut av konto Inn på konto 

 Saldo  0,00 

    

01.02.2016 Omkostninger DNB Januar 40,00  

22.02.2016 Overføring fra Marius 
Andersen 

 40,00 

01.03.2016 Omkostninger DNB Februar 40,00  

14.03.2016 Overføring 3% midler 
Negotia 

 10 000,00 

23.03.2016 Overføring vipps  41,92 

29.03.2016 Overføring Carine Talma 
Grimsrud 

2 245,00  

01.04.2016 Omkostninger DNB Mars 44,50  

01.05.2016 Omkostninger DNB April 40,00  

06.05.2016 Overføring Negotia Borg  10 000,00 

01.06.2016 Omkostninger DNB Mai 40,00  

04.06.2016 Transaksjon FørtiTo bowling 8 823,00  

01.07.2016 Omkostninger DNB Juni 42,50  

02.07.2016 Transaksjon Lefdal elektro 2 695,00  

01.08.2016 Omkostninger DNB Juli 42,50  

01.09.2016 Omkostninger DNB August 40,00  

03.10.2016 Omkostninger DNB September 40,00  

01.11.2016 Omkostninger DNB Oktober 40,00  

01.12.2016 Omkostninger DNB November 40,00  

30.12.2016 Renter  6,34 

    

 Saldo  5 875,76 
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ARBEIDSPROGRAM 2017 

Dette er hva Negotia klubb GoExcellent Fredrikstad / Negotia klubb Webhelp 

Fredrikstad skal arbeide for og med i 2017. 

 

• Informasjon til medlemmer 
o Sende ut mail med informasjon om hva som har skjedd siden sist minst en 

gang i måneden. 
o Oppdatere med informasjon på Facebook oftere. 

 
• Sosiale tiltak 

o Ha flere sosiale tiltak for våre medlemmer 
 

• Medlemsmøter 
o Gjennomføre minst to medlemsmøter i løpet av året 

 
• Prosjekter: 

o Prosjekt fagbrev: 
Starte opp et prosjekt hvor våre medlemmer vil få betalt kostnadene det er 
ved å ta fagbrev. Forutsatt at man ikke tidligere har forsøkt å ta fagbrev som 
vil godkjennes av bedriften. Eventuell tapt arbeidsfortneneste vil ikke 
dekkes. 
 

o Prosjekt Callcenter Nettverk: 
Negotia klubb GoExcellent Fredrikstad / Negotia klubb Webhelp 
Fredrikstad skal være initiativtaker for å opprette et nettverk mellom de 
forskjellige callcenterene, i første omgang de callsentere som er i vår 
umiddelbare nærhet og til Negotia klubbene ved bedriftene (men ikke 
utelukkende). Fordelene med dette vil være utnyttelse av hverandres 
kompetanse, samt at man på en bedre måte kan ivareta de ansatte i bransjens 
interesser. 
 

• Arbeidstid 
o Få innført en skiftplan for alle ansatte. 

 
• Undersøkelse 

o Gjennomføre en undersøkelse blant ansatte som vil gi de tillitsvalgte mer 
informasjon om den faktiske trivselen som er på arbeidsplassen. 
 

• Kurs og opplæring 
o Skal med opplæring av de tillitsvalgte, både i kompetanseprogram og øvrige 

kurs sentralt. 
o Finne forslag til årsmøtet 2017 for kurs som kan gjennomføres for våre 

medlemmer. 
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LOKAL KONTIGENT 

De tillitsvalgte foreslår at en lokal kontingent skal settes til kroner 10,- pr måned pr 

medlem. 
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BUDSJETT 2016 – 2017 

 

BUDSJETT	2016	-	2017	
		 		 		 		 		 Inntekter	 Utgifter	

100	-	Inntekter	 		 		 		 		 		

	 110	-	3%	midler	 	  40 000,-  

 120	-	Medlemskontingent	 	  6 000,-  

 130	–	Andre	inntekter	 	  10 000,-  

		 		 		 		 		 	kr																56	000,-	 	kr																												-				

200	-	Medlemsaktivitet	 		 		 		 		

	 210	–	Møtevirksomhet	 	   15 000,- 

 220	-	Sosiale	arrangement	 	  30 000,- 

 

290	-	Andre	utgifter	

medlemsaktivitet	 	  1 000,- 

		 		 		 		 		 	kr																												-				 	kr															46	000,-				

800	-	Administrative	kostnader	 		 		 		

	 810	-	Kontorrekvisita	e.l.	 	   3 500,- 

 820	-	Tjenester	el	abonnement	 	  1 500,- 

 

830	-	Andre	administrative	

kostnader	 	  1 000,- 

		 		 		 		 		 	kr																													-				 	kr																		6	000,-				

900	–	Øvrige	kostnader	 		 		 		 		

	 910	–	Andre	øvrige	kostnader	 	  0,- 

		 		 		 		 		 	kr																												-				 	kr																									0,-				

	     	kr															56	000,-				 	kr															52	000,-				
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FORENINGENS VEDTEKTER 

FORSLAG TIL ENDRINGER ÅRSMØTE 2016 

§ 1 - FORENINGENSKLUBBENS NAVN 

Foreningens Klubbens navn er Negotia klubb GoExcellent Webhelp Fredrikstad og ble 

stiftet 09.12.2015 

§ 2 - FORMÅL 

Lokal klubb for Negotias medlemmer som jobber med GoExcellent Webhelp Fredrikstad. 

Skal ivareta deres rettigheter lønns og arbeidsvilkår som arbeidstakere og arbeide for 

deres interesser 

§ 3 -  JURIDISK PERSON ENHET 

Foreningen Klubben er selveiende og en frittstående juridisk person enhet med 

upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. 

§ 4 - MEDLEMMER 

Alle medlemmer av Negotia Borg, som jobber ved GoExcellent Webhelp Fredrikstad 

regnes som medlem av NEGOTIA KLUBB GOEXCELLENT WEBHELP 

FREDRIKSTAD. 

§ 5 -  STEMMERETT OG VALGBARHET 

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Øvrige 

medlemmer av Negotia vil ha møterett ved møter, men ikke stemmerett. 

§ 6 - KONTINGENT 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. 

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år, har ikke stemmerett eller andre 

rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem kan 

det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 

§ 7 - TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE 

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv. 
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§ 8 - ÅRSMØTE 

Årsmøtet, som holdes hvert år i november måned, er foreningens klubbens høyeste 

myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til 

medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles ved 

årsmøtet skal være sendt til klubbstyret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste 

skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller 

andre til å være til stede. 

Årsmøtet er vedtaktsført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen 

har mer enn én stemme og stemmegivning kan (eventuelt kan ikke) skje ved fullmakt. 

Møteleder velges av årsmøtet. 

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre ¾ av 

de fremmøtte krevet det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om 

godkjenning av saksliste. 

§ 9 - STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET 

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med 

alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater 

kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning, må 

stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal veldes ved 

vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke 

foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og 

stemmene anses som ikke avgitt. 

§ 10 - ÅRSMØTETS OPPGASVER OPPGAVER 

Årsmøtet skal behandler følgende: 

 1. Behandle årsmelding Beretning 

 2. Behandle regnskap i revidert tilstand 

 3. Behandle innkomne forslag 

 4. Fastsette eventuell ekstrakontingent 

 5. Vedta budsjett 

 6. Velge Valg: 

  a) Leder og nestleder 

  b) Styremedlem(mer) og varamedlem(mer) 

§ 11 - EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

Ekstraordinært årsmøte holdes når klubbstyret bestemmer det, eller minst 1/3 av de 

stemmeberettigede medlemmene krever det. 

 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i 

innkallingen. 
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§ 12 - KLUBBSTYRET 

Foreningen Klubben ledes av klubbstyret på 4 medlemmer. KlubbStyret er høyeste 

myndighet mellom årsmøtene. 

KlubbStyret skal: 

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 

 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver                     

                 og utarbeide instruks for disse. 

 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens klubbens 

økonomi i  

                 henhold til de enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 

 4. Representere foreningen klubben utad. 

 

KlubbStyret skal holde møte når lederen forlanger det, eller et flertall av 

klubbstyremedlemmene forlanger det. 

KlubbStyret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes 

med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme 

dobbelt. 

 

Foreningens Klubbens signatur tegnes av minst to av klubbstyrets medlemmer i felleskap. 

§ 13 -  VEDTEKTSENDRING 

Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte 

etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

§ 14 -  OPPLØSING, SAMMENSLUTNING OG DELING 

Oppløsning av foreningen klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir 

oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall1. Innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder 

senere. For at oppløsning sal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan 

velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til 

avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas. 

Foreningens klubbens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål 

foreningen klubben arbeider for å fremme ved at:  

• Skal fastsettes av 1. ordinære årsmøte.  

• Tildele midler til tilsvarende klubb først ved bedriften internt, men om dette 

ikke er mulig, fordeles midlene til tilsvarende forening i lignende bedrift, 

samme bransje. 

Ingen medlemmer har krav på foreningens klubbens midler eller andel av disse. 

Sammenslutning med andre foreninger klubben eller deling av foreningen klubben anses 

ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendig vedtektsendring, 

jf. § 13. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen 

som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes 

samtykke fra foreningens kreditorer.  
                    1 

Stemmereglene for oppløsning før følge regler som gjelder for vedtektsendringer, jf. § 13. 
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VALG 

Følgende verv er på valg: 

1. Klubbleder 

2. Nestleder 

3. 1 styremedlem 

4. 1 styremedlem 

 

De sittende tillitsvalgte stiller til gjenvalg 

 

1. Klubbleder    Marius Aleksander Andersen 

2. Nestleder   Thomas Hagen Larsen 

3. 1 styremedlem  Joakim Wigholm 

4. 1 styremedlem  Camilla Løkkeberg 

 


