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1. Valg av ordstyrer og referent  

Thomas Hagen Larsen er foreslått som ordstyrer 

Camilla Løkkeberg er foreslått som referent 

 

2. Godkjenning av innkalling  

I Innkalling er sendt ut etter gjeldende vedtekter. Vedtektene sier at innkalling 

skal gis med minst 14 dagers varsel. Første innkalling til årsmøtet var sendt ut 

pr. e-post til alle våre medlemmer den 09. januar 2019. 

 

Saksdokumentene var varslet at skulle 

være endt ut den 19. februar, dette ble 

sendt ut den 20. februar. Det hadde vært 

ønskelig sende disse ut tidligere, men det 

var viktig å ha en frist for medlemmer til 

å komme med forslag til saker for dette 

årsmøtet. Vi vil oppfordre neste års 

klubbstyre å starte enda tidligere, for å 

sikre prosessen ytterligere.  
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3. Godkjenning av dagsorden  

Forslag til dagsorden: 

1. Valg av ordstyrer og referent  

2. Godkjenning av innkalling  

3. Godkjenning av dagsorden  

4. Valg av protokollsignaturer  

5. Årsberetning 2018  

6. Regnskap 2018  

7. Arbeidsprogram 2019  

8. Budsjett 2019  

9. Vedtekter  

10. Fastsetting av kontigent 

11. Innkomne forslag  

11.1. Flytting av konti 

11.2. Søndagsarbeid 

12. Valg  

12.1. Klubbleder 

12.2. Nestleder av klubben 

12.3. Klubbstyremedlem 

12.4. Klubbstyremedlem 

12.5. Klubbstyremedlem 

12.6. Valgkomité 

 

Møtet heves 
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4. Valg av protokollsignaturer  

Det skal velges 2 (to) personer til å signere protokollen av årsmøtet, det 

oppfordres til at dette skal være en kvinne og en mann. 

 Forslag: 

  KAROLINE SJØVEIAN 

  FREDRIK MATHISEN 
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5. Årsberetning 2018 

Organisatorisk overgang 

Forrige ordinære årsmøte var den 17. januar 2018, på dette årsmøtet besluttet 

årsmøtet blant annet å gjøre en kollektiv utmelding av Negotia og inn i Handel 

og Kontor. Det ble også bestemt at det skulle gjennomføres et ekstraordinært 

årsmøte. 

Overgangen ble gjort svært raskt. Innen en måned var alle medlemmene 

overført til Handel og Kontor, eller utmeldt av Negotia, og Negotia hadde 

ingen medlemmer igjen på avtalen fra vår bedrift. 

Kurs 

Vi har i løpet av året deltatt på følgende kurs: 

Dato Type kurs Dager Deltager 

12.03.2018 Trinn 1 Grunnleggende tillitsvalgtsarbeid 3 Marius Andersen 

12.03.2018 Trinn 1 Grunnleggende tillitsvalgtsarbeid 3 Camilla Løkkeberg 

12.03.2018 Trinn 1 Grunnleggende tillitsvalgtsarbeid 3 Karoline Sjøveian 

12.03.2018 Trinn 1 Grunnleggende tillitsvalgtsarbeid  3 Thomas Larsen 

21.03.2018 Trinn 2A Lover og avtaler 3 Marius Andersen 

21.03.2018 Omstilling og nedbemanning 1 Karoline Sjøveian 

21.03.2018 Omstilling og nedbemanning 1 Camilla Løkkeberg 

16.04.2018 Trinn 2B Organisasjonsarbeid 3 Thomas Larsen 

16.04.2018 Trinn 2B Organisasjonsarbeid 3 Camilla Løkkeberg 

26.04.2018 LO-Cruise med LO Østfold 1 Camilla Løkkeberg 

26.04.2018 LO-Cruise med LO Østfold 1 Marius Andersen 

05.06.2018 LOfavør kurs 2 Camilla Løkkeberg 

22.10.2018 Trinn 2A Lover og avtaler 3 Thomas Larsen 

22.10.2018 Trinn 2A Lover og avtaler 3 Camilla Løkkeberg 

29.10.2018 HK’s Superdager 2018 2 Marius Andersen 

29.10.2018 HK’s Superdager 2018 2 Camilla Løkkeberg 

29.10.2018 HK’s Superdager 2018 2 Thomas Larsen 

29.10.2018 HK’s Superdager 2018 2 André Olsen 

09.11.2018 LOfavør og organisasjons kurs 1 Camilla Løkkeberg 

09.11.2018 LOfavør og organisasjons kurs 1 Marius Andersen 

13.11.2018 Trinn 2B Organisasjonsarbeid 3 Marius Andersen 
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Møter 

Vi har hatt jevnlige drøftingsmøter, forhandlingsmøter og øvrige møter med 

ledelsen ved Webhelp Norway. Utover dette har vi deltatt på følgende møter: 

• Camilla og Marius har deltatt på Bransjegruppens årsmøte. 

• Thomas, Marius og Camilla har deltatt på møte om GDPR med HK. 

• Camilla og Marius har ved to anledninger deltatt på møter med AOF. 

• Det har vært gjennomført 3 stk. Klubbstyremøter i løpet av året. 

 

General Data Protection Regulations 

I løpet av året har vi arbeidet med GDPR, vi har hatt møter med ansvarlig for 

personvern i HK. Dette arbeidet er ikke fullført, men er påbegynt. Vi er 

absolutt ikke i mål, og burde fortsette dette arbeidet i 2019. Arbeidet har også 

båret noe preg av at det er få av de tillitsvalgte som ønsker arbeide med 

GDPR. 

 

Sosiale Arrangementer 

Fra arbeidsprogrammet foregående år kan vi lese «Gjennomføre et sosialt 

arrangement i løpet av sommerperioden». Slik gikk det likevel ikke, men det 

er gjennomført et sosialt arrangement, da som julebord på Greåker i desember 

2018. Dette må kunne beskrives som en lærende opplevelse for klubbstyret. 

Men også som et vellykket arrangement. 

 

Fagbrev 

Arbeidet rundt fagbrev har startet, og det er en stor interesse rundt dette. Det 

er likevel ikke et arbeid som ikke har støtt på enkelte problemer. Og vi er pr. i 

en prosess hvor vi avklarer i samarbeid med Østfold fylkeskommune og AOF 

Østfold hva som vil være godkjent og som kan godkjennes som et fullgodt løp. 
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Klubbdrift 

Driften av klubben har vært positivt, vi har startet få en jevn inntektskilde, 

samt at vi har fått «lokale» som gjør at vi har en større oversikt og kontinuitet 

i det arbeidet vi gjør. Klubbstyret mener at det tekniske utstyret som er til 

rådighet ikke lever opp til de behovene man har, men har ikke valgt prioritere 

dette i året som har vært, eller for kommende år. 

 

Forhandlinger 

Året har i stor grad vært preget av de forhandlingene klubbstyret har 

gjennomført, og klubbstyret vil si at de er godt fornøyd med det resultatet 

man har oppnådd. Dette betyr ikke at det ikke finnes punkter for forbedringer, 

men det vil være opp til klubbstyret og ha notert ned de tanker man har gjort 

seg for videre og fremtidige forhandlinger, slik at denne kunnskapen ikke går 

tapt. Vi opplever at enkelte har vært negative til resultatet, men at disse ikke 

er våre medlemmer. Om dette kommer av at våre medlemmer har en større 

forståelse for hva forhandlinger innebærer, eller om vi har en avtale som bare 

passer medlemmene vites ikke. 
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6. Regnskap 2018  

Regnskap legges frem på årsmøtet. 
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7. Arbeidsprogram 2019 

à Fortsette arbeidet med fagbrev for våre medlemmer 

à Arbeide for å opprette EWC (European Workers Council) i Webhelp 

à Arrangere flere mindre sosiale arrangementer for medlemmene i 

klubben 

à Arrangere et rusfritt sosialt arrangement i løpet av året 

à Hele klubbstyret skal ha gjennomført HK’s trinnskolering (3-trinn) 

à Gjennomføre opplysningsarbeid i forbindelse med Valg 2019, for 

Sarpsborg Kommune, Fredrikstad Kommune og Viken fylkeskommune. 

à Lage Ressursbank for medlemmer basert på de mest vanlige 

henvendelsene de tillitsvalgte får. 

à Lage en «Håndbok i klubbdrift» for å sikre kontinuiteten i driften. 

à Øke organisasjonsgraden ved Webhelp Fredrikstad til 60% 

à Starte arbeidet inn mot HK i forbindelse med tariffoppgjøret på 

Standardoverenskomsten 2020 

à Sende ut månedlige nyhetsbrev til medlemmene 

à Gjennomføre «åpne tillitsvalgtsdager» minst fire ganger i året, hvor man 

sitter tilgjengelig på spiserommet e.l. for alle som vil ta en prat. 

à Være aktivt inn mot HK for å synliggjøre vår bransje i 

organisasjonssystemet, også for at bransjen skal samles ytterligere. 

à Forsøke starte et nettverk med andre bedrifter i vår bransje, dette kan 

også være på tvers av de øvrige organisasjonene innenfor LO systemet. 
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8. Budsjett 2019 

     2018 2019 
100 - INNTEKTER       
 110 Støtte fra HK   kr  20 000,00   kr    1 400,00  

 120 Medlemskontigent   kr               -     kr  21 000,00  
  130 Andre inntekter    kr    2 000,00   kr               -    

      kr  22 000,00   kr  22 400,00  
200 - MEDLEMSAKTIVITET       

 210 Møtevirksomhet  -kr    4 000,00   
  211 Årsmøter   -kr    2 700,00  

  212 Medlemsmøter   -kr    2 700,00  

  213 Informasjonsmøter    kr               -    
 220 Sosiale aktiviteter  -kr  10 000,00  -kr    8 000,00  

 230 Faglige aktiviteter   -kr    3 000,00  

  231 Faglig møte    kr               -    
  290 Andre utgifter medlemsaktivitet   -kr    2 000,00  -kr    1 000,00  

     -kr 16 000,00  -kr 17 400,00  
800 - ADMINISTRATIVE KOSTNADER       

 810 Kontorrekvisita o.l.  -kr    5 000,00  -kr    2 000,00  

 820 Tjenester/abonnement  -kr    2 400,00  -kr    1 200,00  
  830 Andre administrative kostnader   -kr    1 000,00   kr               -    

     -kr   8 400,00  -kr   3 200,00  
900 - ØVRIGE KOSTNADER       
  910 Andre øvrige kostnader   -kr    1 000,00  -kr    1 000,00  

     -kr   1 000,00  -kr   1 000,00  
      SUM   -kr   3 400,00   kr       800,00  
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Gå inn på HK-NYTT for å lese om siste nytt 
 
 
 

Her finner du LO’s krav til lønnsoppgjøret 2019 
 

Her får du vite hvorfor de postansatte ikke valgte HK 
 

Her kan du lese om striden om de ansatte i Kolonial 
 

Her kan du lese hva som skjedde da Sylwi gikk til retten for å få 
jobben tilbake 

 
 

www.hk-nytt.no 
 

 



 

 

HK-Klubben Webhelp Fredrikstad 
Kråkerøyveien 2B - 1671 KRÅKERØY 
hk.webhelp@outlook.com 
Org. Nr. 916368135 
Konto: 1503.69.81234 
 

 

www.hkinfo.no  
hk.webhelp@outlook.com  

Side 12 av 20 
Årsmøtepapirer 2018.docx 

 

9. Vedtekter 

Følgende endringsforslag er foreslått: 

Forslagsstiller: Klubbstyret 

V1 - Sletteforslag §4 Medlemmer 

Nåværende tekst: 
Ved overgang i 2018 vil interesser av de som har medlem pr. 01.01.2018 også regnes som 

medlem. Etter 15. 02.2018 kreves likevel et aktivt medlemskap hos HK i Norge for videre 

delta i klubben. 
Innstilt vedtatt 

 

 

Forslagsstiller: Klubbstyret 

V2 -Endringsforslag §5 Stemmerett og valgbarhet 

Nåværende tekst: 
§ 5 - STEMMERETT OG VALGBARHET  

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

av HK vil ha møterett ved møter, men ikke stemmerett. 
Ny tekst: 
§ 5 - STEMMERETT OG VALGBARHET  

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

av HK vil kunne møte, men uten, tale-, forslags-, eller stemmerett, med mindre møtet 

bestemmer annet. 

Innstilt vedtatt 
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Forslagsstiller: Klubbstyret 

V3 -Endringsforslag §8 Årsmøtet 

Nåværende tekst: 
Årsmøtet skal innkalles med minst 14 dagers varsel, og alle medlemmer kan møte. Firsten for 

å levere forslag til årsmøtet skal være 1 uke før. Dette må opplyses i innkallingen. Forslag om 

ikke er innkommet til styret inne friste, kan ikke forlanges behandlet.  

Ny tekst: 
Årsmøtet skal innkalles med minst 14 dagers varsel, og alle medlemmer kan møte. Fristen for 

å levere forslag til årsmøtet skal være 1 uke før, dette må opplyses i innkallingen. Forslag 

som ikke er innkommet til styret innen fristen, kan ikke forlanges behandlet.  
Innstilt vedtatt 

 

Forslagsstiller: Klubbstyret 

V4 -Endringsforslag §8 Årsmøtet 

Nåværende tekst: 
Årsmøtet er vedtaksført 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.  
Ny tekst: 
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har 

mer enn én stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Møteleder velges av 

årsmøtet.  
Innstilt vedtatt 

 

Forslagsstiller: Klubbstyret 

V5 -Endringsforslag §11 Ekstraordinært årsmøte 

Nåværende tekst: 
§ 11 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE  

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når styret eller minst 25% av medlemmene krever det. 

Slikt årsmøte innkalles med 2 dagers varsel, og kan bare behandle saker som var 

foranledningen til innkallelsen.  
Ny tekst: 
§ 11 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE  

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når flertallet av styret eller minst 25% av medlemmene 

krever det. Slikt årsmøte innkalles med minst 4 dagers varsel, og kan bare behandle saker 

som var foranledningen til innkallingen.  
Innstilt vedtatt 
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Forslagsstiller: Klubbstyret 

V6 -Endringsforslag §12 Klubbstyret 

Nåværende tekst: 
§ 12 - KLUBBSTYRET  

Klubben ledes av klubbstyret på 4 medlemmer. Klubbstyret er høyeste myndighet mellom 

årsmøtene.  

Ny tekst: 
§ 12 - KLUBBSTYRET  

Klubben ledes og drives av klubbstyret. Klubbstyret består av det antall 

klubbstyremedlemmer årsmøtet velger. 

Innstilt vedtatt 

 

Forslagsstiller: Klubbstyret 

V7 -Endringsforslag §12 Klubbstyret 

Nåværende tekst: 
Iverksette årsmøtets bestemmelser.  
Ny tekst: 
Iverksette års- og medlemsmøtets bestemmelser.  

Innstilt vedtatt 

 

Forslagsstiller: Klubbstyret 

V8 -Endringsforslag §12 Klubbstyret 

Nåværende tekst: 
Styret leder klubben i samsvar med klubbens, avdelings, regionens og forbundet vedtekter og 

vedtak. Og representerer klubben ovenfor bedriftsledelsen og avdelingen/regionen/forbundet.  
Ny tekst: 
Styret leder klubben i samsvar med klubbens, avdelings, regionens og forbundet vedtekter og 

vedtak. Og representerer klubben ovenfor bedriftsledelsen og avdelingen, regionen samt 

forbundet forøvrig. 

Innstilt vedtatt 
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Forslagsstiller: Klubbstyret 

V9 -Endringsforslag §12 Klubbstyret 

Nåværende tekst: 
Klubbens signatur tegnes av minst to av klubbstyrets medlemmer i felleskap.  
Ny tekst: 
Klubbens signatur tegnes av minst 2 (to) av klubbstyrets medlemmer i felleskap.  

Innstilt vedtatt 

 

Forslagsstiller: Klubbstyret 

V10 -Endringsforslag §12 Klubbstyret 

Nåværende tekst: 
Klubbstyret skal snarest, og innen 14 dager etter årsmøtet underrette bedriftsledelsen og HK.  
Ny tekst: 
Klubbstyret skal snarest, og innen 8 dager etter årsmøtet underrette bedriftsledelsen og HK 

om resultatet av valget.  

Innstilt vedtatt 

 

Forslagsstiller: Klubbstyret 

V11 -Endringsforslag §13 Medlemsmøter 

Nåværende tekst: 
§13 – MEDLEMSMØTER  

Medlemsmøter holdes etter behov, og når 1 av klubbstyrets medlemmer eller minst 25% av 

medlemmene krever det.  

 
Ny tekst: 
§13 – MEDLEMSMØTER  

Medlemsmøter holdes etter behov, og når 1 av klubbstyrets medlemmer eller minst 25% av 

medlemmene krever det. 

Medlemsmøte kan innkalles med minst 7 dagers varsel. 

Medlemsmøtet er høyeste organ mellom to årsmøter. 

Innstilt vedtatt 
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10. Fastsetting av kontingent 

I løpet av året 2018 har vi startet med en lokal kontingent av kroner 10 pr 

medlem pr måned. Dette ble gjort hovedsakelig av to årsaker; delvis av den 

grunn at vi visste at vi ville få mindre økonomisk støtte når vi nå endret fra 

Negotia til HK, samt at vi ønsket teste om dette fungerte hos oss i praksis. 

Vi har i løpet av året gjort oss noen erfaringer, rent system messig fungerer 

ordningen eksemplarisk, og har vært uten utfordringer hva gjelder innkreving 

og overføring. Det har likevel vært to problemstillinger vi har opplevd, det ene 

er de medlemmer man har som ikke har trekk over lønn, det andre er at vi har 

et ganske høyt sykefravær, og at dette skaper uforutsigbarhet i hvilket beløp 

man kan forvente. 

Vi vil likevel si at dette er mindre problemer, og at det ikke er til hinder for 

fortsettelse av ordningen fremover. 

For det kommende året har klubbstyret foreslått en endring av kontingenten 

til kroner 30 pr medlem pr måned. 

Dette uten å sette bånd på det kommende klubbstyret. 

 

 Forslag til vedtak: 

 Lokal kontingent for 2019 settes til kroner 30. 

 Innstilling fra klubbstyret: 

 Innstilt vedtatt 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

HK-Klubben Webhelp Fredrikstad 
Kråkerøyveien 2B - 1671 KRÅKERØY 
hk.webhelp@outlook.com 
Org. Nr. 916368135 
Konto: 1503.69.81234 
 

 

www.hkinfo.no  
hk.webhelp@outlook.com  

Side 17 av 20 
Årsmøtepapirer 2018.docx 

 

11. Innkomne forslag 

Det foreligger 2 (to) innkomne forslag. 

11.1 Flytting av konti 

Pr. i dag har klubben konto hos DNB. Dette var tilfeldig valgt 

den gangen vi var en Negotia klubb. 

Etter vi har blitt en LO klubb, vil det være naturlig for oss å 

endre over til å ha en konto i Sparebanken 1, dette vil også bli 

billigere for oss da vi ikke vil få noen administrasjonsgebyrer. 

 

Forslag til vedtak: 

Klubben skal så snart som mulig endre slik at man benytter 

SpareBank 1 som sin primære bank. 

 

Klubbstyrets innstilling: 

Innstilt vedtatt 
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11.2 Søndagsarbeid 

Arbeidsmiljøloven sier tydelig at man ikke skal jobbe to 

søndager eller helligdager etter hverandre. Den åpner likevel 

opp for at man kan avtale andre ordninger, og det har kommet 

forslag om at man på frivillig basis skal kunne jobbe flere 

søndager eller helligdager på dag, dersom det likevel ikke blir 

mer enn halvparten i løpet av en 26 ukers periode. 

Klubbstyret har i året som har vært stilt seg kritisk til denne 

forordningen, delvis fordi arbeidsmiljøloven er der for å 

beskytte oss som arbeidere, selv når vi ikke klarer det selv. 

Men også fordi vi er kritiske til hvem som skal føre oversikt 

over regnskapet og påse at det ikke overstiger halvparten av 

søndager og helligdager i løpet av en 26 ukers periode. 

Likevel er det positivt at det kun skal baseres på frivillighet, 

og vi forstår at vi stort sett omgås unge mennesker med my 

giv, og som ønsker jobbe mer i noen perioder enn andre. Men 

vi må huske at også disse arbeidstakerne må vernes mot seg 

selv. 

Klubbstyret er delt i saken, og den ene parten er mot å åpne 
for dette, den andre parten er for en åpning for 
gjennomsnittsberegning, dersom de tillitsvalgte jevnlig har en 
gjennomgang av det faktiske arbeidet gjennomført på søndager 
og helligdager siste 26 uker. 

Forslag til vedtak: 

Klubbstyret skal inngå en avtale med ledelsen som åpner for 

gjennomsnittsberegning av søndager og helligdager over en 

periode opp til 26 uker.  

Klubbstyrets innstilling: 

Innstilt avvist.  

(2 mot 2 stemmer, hvor leders dobbeltstemme ble 

utslagsgivende) 
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12. Valg  

Det skal gjennomføres et valg av nytt klubbstyre. Ingen av de på valg sitter 

lenger enn en periode av 1 (ett) år. 

Det skal også velges en valgkomité. 

 

 Klubbstyreleder: 

   Marius Aleksander Andersen innstilles. 

 Nestleder i klubben: 

   Camilla Løkkeberg innstilles. 

 Sekretær i klubben: 

   Ine Ekeberg innstilles. 

 Klubbstyremedlem: 

   Thomas Hagen Larsen innstilles. 

 Klubbstyremedlem: 

   Kenneth Frøhoel. 

Det legges opp til at klubbstyret eventuelt konstituerer seg selv videre. 

 Valgkomité: 

Det er store endringer i arbeidsmassen ved vår 

arbeidsplass, og da valgkomiteens arbeid ikke vil starte før 

rundt årsskiftet 2019/2020 anser vi det som mest 

hensiktsmessig at denne oppgaven oversendes klubbstyret, 

for å finne inntil tre personer egnet for oppgaven rundt 

nevnte årsskifte. 
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