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Medlemmer som har gått bort i år 2006

STAVANGER
Gustav Bugelmeyer

Frithjof Engh
Olav Gudmestad

John Reidar Johnsen
Odd Johnsen

Siv Bakken Olsen
Fritz Ottosen

Paul Rimestad
Odd Gunnar Skari

Olav Øvrebø
Leif Grønningen
Per M. Rostad
Odd E. Kroken

SAUDA
Tor O. Folgerø Johannesen 

Vi minnes disse kamerater og
lyser fred over deres minne
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Årsmelding 2006 for avd. 22 Stavanger
Året 2006 – pilen har bare pekt oppover for næringslivet, og vår
region har den laveste arbeidsledigheten for landet. Året 2006 har
vært et år med ekstra mye arbeid for de avdelingstillitsvalgte,
arbeid som har vært utført på fritiden. Takk til et særdeles aktivt
avdelingsstyre!

Våre tanker går til familien til avdelingsstyremedlem Odd
Gunnar Skari som døde brått. 
Vi lar også våre tanker gå til familien til FLTs avdelingsleder i
Sauda, Tor Ove Johannessen, som døde i en tragisk ulykke i sin
fritidsbåt.

Avdeling 22 har tilbakelagt et aktivt år med bedriftsbesøk og
møter med tillitsvalgte. Dette kan vi se igjen også i en økning av
antall nye medlemmer i 2006.
Vi håper tillitsvalgte er fornøyde med vår støtte og hjelp, som for-
håpentligvis fører til fornøyde medlemmer, noe som er rett og
rimelig for den kontingenten vi betaler for vårt medlemskap.
Kontoret har hatt god hjelp av Petter Gabrielsen, som i alle fall
har vært der hver onsdag, men også stilt opp ved behov og avtaler
ellers.

For avdeling 22 og de andre avdelingene i Rogaland, har fusjons-
prosessen gått videre, en prosess som har vært målrettet i over
fire år. Etter råd fra forbundet ble man enige om å fusjonere avde-
linger inn i en eksisterende avdeling. Hensikten med dette var å
ha en operativ avdeling under hele prosessen. Avdelingene i fyl-
ket ble enige om å fusjonere de andre avdelingene inn i avdeling
Stavanger, dette ble det enighet om på siste fylkeskonferansen i
september. Avdelingsstyrene dro hjem for å avholde ekstraordi-
nære årsmøter om oppløsning av avdelingene, for å kunne nå pla-
nen om å være samlet til en stor avdeling fra 1. januar 2007.
Resultatet ble at avdelingene i Egersund, Sauda og Haugesund er
oppløst og fusjonert inn i avdeling Stavanger, mens Sandnes &

Jæren ikke fikk nødvendig flertall på sitt ekstraordinære årsmøte,
og fortsetter dermed som egen avdeling. 
En egen arbeidsgruppe med representanter fra de fusjonerte
avdelingene arbeider med representasjon og arbeidsform for det
nye styret, interne retningslinjer for avdelingen og planlegging av
årsmøte og konferanse. På det første ordinære årsmøtet i 2007 vil
man vedta å skifte navn på den nye storavdelingen, som ved
utgangen av 2006 telte 1423 medlemmer. 

Vi avdelingstillitsvalgte prøver å fronte saker til beste for våre
medlemmer. I denne perioden har det vært flere store saker som
har krevd vårt fokus, og som må stå på dagsorden også i tiden
som kommer. Vi ønsker å få til et engasjement blant våre med-
lemmer, og få flest mulig til sette seg inn i pensjonsreformen.
Pensjonsreformen vil ha betydning for mange i svært mange år
fremover. Den nye pensjonsreformen skal vedtas av stortinget i
2009, men kampen for å opprettholde dagens AFP – ordning, er
det vi som må føre. Mange vil nok være enig i at det skal lønne
seg å stå i arbeid, men da glemmer vi den egentlige årsaken for
AFP. AFP ble opprettet for de som er utslitt, og for at disse men-
neskene skulle kunne forlate arbeidslivet på en verdig måte. Hvis
en presses til å stå i arbeid for å kunne oppnå maks uttelling, vil
en risikere å dø på veien. Forslaget om tidligpensjon som regje-
ringen har kommet med, er en forringelse av dagens AFP og
uføretrygd.

Fra sentralt hold i FLT uttales det at AFP - ordningen må videre-
føres, takk og pris, men på lokalplan merker vi oss at sekretariatet
i LO, der FLT er representert, støtter innstillingen fra regjeringen.
Må vi da sette vår lit til at de større forbundene står pensjons-
kampen og gjør de rette vedtakene på sine landsmøter fremover?
Vi må uansett fortsette med opplysningsarbeidet ovenfor våre
medlemmer og føre kampen for en rettferdig pensjon til alle.
Pensjonskampen må fortsette!

Årsmelding 2006 for avd. 99 Haugesund
Året 2006 var ett bra år fra avdelingen. Aktivitetsnivået i styret
holder seg som de foregående år med faste møter en gang i måne-
den, samt noen ekstra møter i forbindelse med fylkeskonferansen,
fylkesmøte etc…

Styrets medlemmer har deltatt på Fylkeskonferansen i Rogaland
som ble avholdt i Egersund. 

Her dreide konferansen seg om det som skulle skje videre i 2006,
nemlig lage større avdeling i Rogaland. Noen avdelingsmøter
mellom avdelingene i Rogaland er avholdt i forbindelse med dette.
Leder har stilt opp på kort varsel i vervingsmøte- kampanje, som
varamedlem Bjørn Nedreaas avholdt med LO-midler.

Vi deltok også i kampanjen Liberty på følgende lokasjoner:
Karmøy med Bjørn Nedreaas som ansvarlig og Haugesund med
Per Reidar Hansen (Pelle) og undertegnede som ansvarlig.

Vi har også deltatt i det årlige forsikringsmøte SR-Bank Haugesund
avholder. Og som vanlig årsmøte i LO omegn i Haugesund.

Vi har også vært engasjert i at Karmsund Maritime AS har fått på
plass overenskomsten for sine medlemmer. Her hadde vi god
hjelp fra tariffleder Ståle Johannesen FLT sentralt.

Styret bruker mest e-post i stedet for brev, for å nå raskere/oftere
ut til medlemmene. Dette er nå også innført ifra sentralt hold.

Medlemsmassen vår øker fortsatt jevnt og trutt. Vi var ved ut-
gangen av 2006, 208 medlemmer mens vi ved utgangen av 2005,
var ca.196 medlemmer.

Leder takker styrets medlemmer samt medlemmene i avd. 99
Haugesund.
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Årsmelding 2006 for avd. 52 Egersund
Avdeling 52 har hatt et begivenhetsrikt år i 2006.

Styret har hatt 8 styremøter fordelt utover året, samt årsmøte 20.
mars.

Vi har også hatt et ekstraordinært årsmøte 22. mai, pga vedtekts-
endring og valg av leder og nestleder. Nytt ekstraordinært års-
møte 23.oktober, dette for å legge ned avd. 52 og fusjonere inn i
avdeling 22 Stavanger.

Wenke Heien deltok i Liberty-aksjonen i Egersund i juni.

Wenke Heien og Harry Skulevold deltok på Fylkesmøte i Sta-
vanger 25.-26. august.

Avdeling 52 arrangerte 22.-24. september årets fylkeskonferanse
i Egersund. Denne ble meget vellykket.

Fredag 9. november inviterte avd 52 sine medlemmer med på
revy i Stavangeren. 
45 personer var med og såg ”Justerte Fruer”.

Styret var også av sted på julebord på Hotell Ernst i Kristiansand
2. desember.

Vi har hatt et travelt år og det er ikke uten et visst vemod vi leg-
ger oss ned.
Men vi har stor tro på at den nye Rogalandsavdelingen vil fun-
gere godt og ta seg av alle medlemmer på beste måte.

Årsmelding 2006 for avd. 106 Sauda
FLT avd. 106 Sauda vedtok på sitt årsmøte i 2006 å slå seg sam-
men med avd. 22. Styret fikk fullmakt til å gjennomføre de prak-
tiske sidene i forbindelse med sammenslåingen. Så skjer det mest
utenkelige, at vår kjære leder og selve drivkraften i foreningen,
Tor Ove Johannessen omkommer i en tragisk hendelse, ute i
båten på hytta.

Dette kom til å prege foreningens arbeid gjennom hele året, en
forening uten stor aktivitet. Først i november samme år ble års-
møtevedtaket om overføring sendt forbundet. Og det første akti-
ve møte vår forening deltok på var telefonkonferansen 23.novem-
ber 2006. Der deltok Jon Hansen og Arnold Lindanger.

Dette utløste en viss aktivitet og fra avd. 106. I Stavanger 19.
januar 2007 ble der avholdt møte i arbeidsutvalget med avd. 22
som ansvarlig. Også på dette møte møtte Jon Hansen og Arnold
Lindanger.

Vi mener likevel at vår avd. 106 har fått være med på en fin måte
å drøfte arbeidsmåter og organiseringen av en ny storavdeling i
Rogaland og har store forventninger til en stor og sterk avdeling.

Forbundet for
Ledelse og Teknikk

«Det handler om trygghet og personlig utvikling»
www.flt.no - www.addisco.no

FLT organiserer arbeids leiarar og tekniske
funksjonærar/ ingeniørar i alle ledd, IKT
personell og studentar. Vi har medlemar i
kommunane: Vanylven, Sande, Herøy,
Ulstein, Hareid, Ørsta, og Volda.
FLT er tilslutta LO, og har alle fordelane
som dette gir ved LO favør. 
Forsikringar i Sparebank 1. 
FLT har gode etterutdannings tilbod på
høgskule nivå, som er gratis for medlemmer.
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Forbundets hederstegn i 2006

25- års nålen 40- års nålen 50 – års gave
Stavanger Stavanger Stavanger

Torfinn Amdal Rolf Inge Anda Magnus Nilsen

Odd Kåre Arntzen Kai Berg Alf Svendsen

Karsten Bergslid Tormod Haarstad

Sigbjørn Bjørheim Olaf Jørmeland Sauda

Finn Bru Øyvind Larsen Odd Lund

Gustav Dybing Arnulf C. Johnsen Tor Thorstensen

Lars Torleif Hetland Lars A. Olderkjær

Thor Arne Håland Thor Rohde Egersund

Egil Joa Ingar Tinnesand Herbert J Hellem

Knut Olof Karlsson Harald Østensen

Einar Lammenes

Odd Kjell Lynghammer

Frode Røisland Sauda

Kåre Sandve Jon Hansen

Øystein Sjøvoll

Leif Staurland Haugesund

John Arvid Sørbø Martin Dyrseth

Tom Ungar Hans H. Breistrand

Gisle Andreas Wathne

Leif Aanensen

Haugesund

Vidar Framnes

Astrid Sofie Sørenes

Egersund

Stig Arne Soggemoen

Jonny Pedersen

Følgende personer vil bli tildelt forbundets hederstegn
For 25, 40 og 50 års medlemskap i 2006
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Styre- og arbeidsutvalgsmøter:
Avdelingen har avholdt tretten styremøter, mens arbeidsutvalget i perio-
den har hatt tre møter. Hovedsakene for styret har vært daglig drift, opp-
følging av økonomi, utarbeidelse og oppfølging av markedsplan, samt
saker tatt opp av styremedlemmer eller andre. Også dette året har avdel-
ingen hatt mange henvendelser fra medlemmer som har hatt behov for
hjelp og støtte fra avdelingen. Lederen har deltatt på årsmøter og hatt
møter med enkeltmedlemmer.

Tariffkonferanse:
Brikt – Terje Skipanes deltok på årets tariffkonferanse som ble arrangert
den 1. februar i Oslo. Ranveig Johansen var med som observatør fra for-
bundsstyret.

Årsmøte:
Avdelingen avholdt årsmøte i februar. Årsmøtet tok for seg vanlige års-
møtesaker, samt forslag fra styret om avdelingssammenslåing.
Bakgrunnen for forslaget var at større avdelinger har bedre muligheter
for å kunne innfri krav som stilles til avdelingsnivået, både fra forbundet
og ikke minst fra medlemmene. Årsmøtet gjorde enstemmig vedtak om
oppløsning av avdelingen, for å gå inn i nyopprettet avdeling Rogaland.

Styrekonferanse:
Årets styrekonferanse ble avholdt i Riga i månedsskiftet mars/april.
Hovedtema for konferansen var avdelingens markedsplan for 2006 –
2007, samt noen mindre saker. Forbundsleder Jarle Molde var forbun-
dets representant. Hele styret bortsett fra Ranveig Johansen deltok på
konferansen.

Regionkonferanse for Sør Vestlandet:
Avdelingene i Bergen, Stavanger, Vaksdal, Egersund, Sandnes & Jæren,
Haugesund, Sauda, Stord, Dale og Hundsnes er underlagt region Sør
Vestlandet. Regionskonferanse for avdelingsledere ble avholdt i
Haugesund fredag 21. april. Konferansen valgte representanter til
Landsrådet, og Brikt – Terje Skipanes ble valgt som en av to represen-
tanter fra Sør Vestlandet til Landsrådet. Det ble i tillegg valgt fire vara-
representanter fra regionen. 2.vara ble Harry Skulevold og 4.vara ble
Rolf Tjosevik.

1. mai:
Ved årets 1. mai - markering i Stavanger stilte Brikt – Terje Skipanes,
Rune Røisland, Odd Terje Sandvik, Solfrid Wulvig, Petter Gabrielsen og
Jorunn Egeland opp. 
FLT – representantene gikk med avdelingens fane og det norske flagg i
toget, i tillegg til at FLT hadde ansvar for parolen ”Varig sikring av AFP!

Kurs og konferanser:
Bank- og forsikringskonferanse ble avholdt 11. mai i Stavanger.
Konferansen var et samarbeid mellom Sparebank1 SR – Bank, FLT,
Handel og Kontor og Norsk Arbeidsmannsforbund. Deltakere fra FLT
var Victor Årstad (Gilde Vest BA), Bjørn Axel Aunan (Vetco Gray), Kjell
Ullenæs (IKM), Wenke Heien (Aker Kværner), Arild Karlson (Aker
Kværner), Jan Helge Havsø (Uni Nor), Bjørn Nedreaas (Hydro
Karmøy), Ingjald Egeland (Rosenberg Verft), Helge Reiestad (Jæren
Industripartner AS), Harald Karlsen (ABB) og Brikt – Terje Skipanes
(avdelingsleder). 

I månedsskiftet september/oktober deltok Brikt – Terje Skipanes på et 14
dagers kurs i engelsk for tillitsvalgte, Yorkshireskolen.

I november arrangerte avdelingen kurs i Praktisk bruk av lov- og avtale-
verket på Bryne Kro & Hotell. Det var 14 deltakere fra avdelingene i
Stavanger, Sandnes & Jæren og Egersund. Foreleser var Irene Frenger
fra forbundet, og kurset var meget vellykket.

LO arrangerte kurs 4 og 5. oktober i Sørmarka, med tema ”Kvinner i sty-
rene”, hvor Ranveig Johansen deltok. 

Verveaktiviteter på Universitetet i Stavanger, UiS:
Avdelingen har hatt en aktiv studentkontakt i Synnøve Korsnes.

I april arrangerte studentkontakten, i samarbeid med forbundet, møte
med en gruppe studenter til pizzakveld og idedugnad. Deltakerne kom
med innspill til drømmestudenttilbud. Det deltok 10 studenter. 

I september ble det arrangert åpen dag på UiS, der FLT v/Synnøve
Korsnes deltok på LOs stand.

I oktober ble det arrangert vervedag på UiS. Forberedelsene gikk over tre
uker, der det først ble hengt opp plakater over hele universitetet om hva
som skulle skje, så var det bollefest med orientering om kursdag i regi
av LO, til slutt ble selve kurset gjennomført. 

I november arrangerte LO – ungdom ungdomskurs på Quality Airport
Sola med over 100 deltakere. Kurset var meget vellykket, men bare ung-
domskontakten Synnøve Korsnes, som også var med på planleggings-
siden, deltok fra FLT.

Fylkeskonferanser:
Høstens fylkeskonferanse ble avholdt i Eigersund, i tiden 22. – 24. sep-
tember. Det var til sammen 17 deltakere på konferansen. Konferansen
tok for seg SNS (synlighet, nærhet, stolthet), FLTs rekrutteringsoffensiv
og avdelingssammenslåing i Rogaland. Den siste saken var den viktig-
ste, og som det ble brukt mest tid på. Fra Egersund deltok Kjell Arild
Thu, Harry Skulevold, Arild Karlson, Wenke Heien og Ingunn
Steinsland. Fra Haugesund deltok Einar Selsvik og Bjørn Nedreaas, og
fra Stavanger deltok Brikt – Terje Skipanes, Jorunn Egeland, Bjørn Axel
Aunan, Petter Gabrielsen, Odd – Terje Sandvik, Rune Røisland og
Ranveig Johansen. I tillegg var det tre deltakere fra Sandnes & Jæren.

Årsfest:
Årsfest med jubilantmarkering ble dette året avholdt i slutten av septem-
ber. 45 jubilanter og medlemmer med følge deltok på festen, som ble
arrangert på First Alstor Hotell. Det ble servert tre retters middag, og det
var taler og hilsener til jubilantene. Forbundet var representert med Kåre
Wickholm, som delte ut forbundets hederstegn, og fra avdelingen fikk
jubilantene blomster. Bjørn A. Aunan og Petter Gabrielsen sørget for at
arrangementet kom vel i havn. Etter middagen var det dans til flott
musikk. 

Landsrådet:
Første møte i Landsrådet ble avholdt i Oslo 27. oktober. Landsrådet er et
rådgivende organ.
Brikt – Terje Skipanes deltok på vegne av Region Sør Vestlandet.

Møter og arrangementer

Studieutvalget: Kenneth Jensen og Harald Berge.
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Fylkesmøter/arbeidsgruppemøter:
Det har vært avholdt tre fylkesmøter/arbeidsgruppemøter i perioden, to
av møtene var telefonmøter. På alle møtene har fusjon av avdelingene og
etablering av en stor avdeling vært hovedtema. Deltakere i gruppen har
vært Bjørn Nedreaas og Einar Selsvik (vara) fra avdeling Haugesund,
Jon Hansen og Arnold Lindanger (vara) fra avdelingen i Sauda, Harry
Skulevold og Wenke Heien (vara) fra avdelingen i Egersund, samt Brikt
– Terje Skipanes og Ranveig Johansen (vara) fra Stavangeravdelingen.
Sandnes & Jæren var representert med Rolf Tjosevik og Magne Viggo
Høyland (vara). Jorunn Egeland har vært fast sekretær for arbeidsgrup-
pen. 
Årsmøtet i Sandnes & Jæren avviste imidlertid styrets forslag om å
fusjonere med de andre avdelingene i Rogaland. Sandnes & Jæren har
derfor ikke deltatt på disse møtene i ettertid.
Valgkomiteen for storavdelingen består av Per Reidar Hansen (Hauge-
sund), Kjell Arild Thu (Egersund) og Marianne Sikveland (Stavanger).
Sauda har foreløpig ikke valgt medlem til valgkomiteen.

LO i Norge:
LOs representantskap avholdt ordinære møter i februar og juni.
Hovedtema for møtene var henholdsvis hovedavtaleforhandlingene 2005
og tariffrevisjonen 2006, samt beretning og regnskap 2005. Jorunn
Egeland har møtt som valgt representant fra forbundet.

LOs organisasjonsoffensiv:
LO har det siste året satset på å gjøre organisasjonen bedre kjent
gjennom aksjonen for synlighet, nærhet, stolthet (SNS). Som en del av
dette seilte Liberty fra Arendal til Haugesund, med stopp i flere for-
skjellige byer. Libertyaksjonen var et samarbeid mellom FLT, NNN,
NOPEF og Kjemisk. Første stopp i Rogaland var i Egersund 13. juni,
hvor Egersundsavdelingen stilte opp på stand. I Stavanger stod FLT,
sammen med de andre organisasjonene, på stand fredag 16. juni og lør-
dag 17. juni. Deltakere var Rune Røisland, Odd Terje Sandvik, Petter
Gabrielsen, Jorunn Egeland, Kenneth Jensen og Vidar Munkli. 
21. og 22. juni var det stopp i Haugesund/Karmøy med henholdsvis
Einar Selsvik/Per Reidar Hansen og Bjørn Nedreaas som ansvarlige.

I september ble det gjennomført SNS - byaksjon for å synliggjøre LO i
Stavanger, Eigersund og Haugesund. I Stavanger deltok Brikt – Terje
Skipanes og Petter Gabrielsen på stand. 

LO i Stavanger og Omegn:
Lederen for avdelingen, Brikt – Terje Skipanes har deltatt på månedlige
møter i styret for LO i Stavanger og omegn. Til å begynne med som vara-
representant, men etter årsmøtet i representantskapet rykket Brikt – Terje
opp til styremedlem.

I januar ble det arrangert møte angående ny pensjonslov. Brikt – Terje
Skipanes deltok.

LOs fylkeskonferanse ble avholdt i slutten av mars. 

På årsmøtet i representantskapet i begynnelsen av april deltok Ranveig
Johansen, Jorunn Egeland og Rune Røisland fra avdelingen. På dags-
orden stod årsmøtesaker.
FLTs representanter fikk valgt inn Brikt – Terje Skipanes som fast styre-
medlem.

LO i Stavanger og Omegn arrangerte kurs i Sosial dumping og EUs tje-
nestedirektiv i midten av november i Stavanger. Brikt – Terje Skipanes
deltok fra avdelingen.

Odd – Terje Sandvik har deltatt på møte i Norsk Folkehjelp. 

Fylkesgruppa i Rogaland :
Brikt – Terje Skipanes, er oppnevnt som FLTs representant i fylkesgrup-
pa i Rogaland av forbundet. Det ble avholdt møter i mars og i mai. Fire
møter ble avholdt og på andre møte deltok Ranveig Johansen, og på møte
i mai måtte Petter Gabrielsen stille for Brikt – Terje Skipanes. På dette
møtet ble SNS – aksjonen planlagt.

Samvirkende fagforeninger :
På årsmøtet i Samvirkende fagforeninger i mai, møtte Finn Andersen og
Ranveig Johansen. Vanlige årsmøte saker.
På styremøter i Samvirkende fagforeninger har Finn Andersen møtt.

Ranveig Johansen er medlem av kontrollutvalget og har deltatt på ett
møte for Samvirkende Fagforeninger. Kontrollutvalget utfører revisjon
av årsmeldingen.

Ambassadørtreff for Stavangerregionen:
Den 16. november var Ranveig Johansen invitert til ambassadørtreff av
Destinasjonsselskapet for Stavanger, Sandnes og Jæren. 
Her var hun representant for avdelingen, og invitert i kraft av vervet som
nestleder/redaktør i avisen vår.
Dette er en oppkjøring mot Stavanger 2008, da Stavanger skal være
Europeisk kulturby, og hele regionen rundt stiller opp og samarbeider
om dette.
De som var invitert var organisasjoner, foreninger, bedrifter i Stavanger
regionen, samt ordførere og kommuner til en faglig og sosial sammen-
komst. 
Hovedfokus denne kvelden var hvordan være gode ambassadører, og
sammen få flere kurs og konferanser, og være aktive ambassadører for å
få tilreisende til å velge vår region.

Forbundsstyre- og Landsrådsmøter:
Ranveig Johansen har deltatt på 11 forbundsstyremøter og ett landsråds-
møte i perioden.

Julemøter:
Sparebank1, SR – Bank inviterte fagforeningene til julemøte. Admini-
strerende direktør Terje Vareberg orienterte om aktuelle saker.
Fra avdelingen deltok Petter Gabrielsen, og Jorunn Egeland.

På seniorklubbens julemøte var nestleder Ranveig Johansen invitert for
å redegjøre for sammenslåingen av alle FLTs avdelinger i Rogaland til
en avdeling. Ranveig Johansen var også på seniorenes møte i mars og
orienterte om landsmøtesaker som hadde beydning for seniorgruppa.

AOF Sandnes og Jæren:
AOF Stavanger ble som kjent lagt ned etter underslag. Oppgavene som
tilhørte Stavanger, ble overført til Sandnes og Jæren, og ved årsmøtet i
2006, ble Ranveig Johansen valgt inn som styremedlem i AOF Sandnes
og Jæren, og har deltatt på ett årsmøte og tre styremøter.

Bedriftsbesøk:
Det har vært bedriftsbesøk blant annet til:
– Gilde Vest BA (Brikt – Terje Skipanes og Petter Gabrielsen)
– RPT – Production, innmelding av medlemmer (Petter Gabrielsen)
– Aker Offshore Partner. Per Hegli og Eva Nordås redegjorde 

om Addisco (Brikt – Terje Skipanes, Ranveig Johansen 
og Petter Gabrielsen)

– Felleskjøpet Rogaland Agder, rådgivning (Petter Gabrielsen)
– RPT – Production, (Brikt – Terje Skipanes, Petter Gabrielsen)
– Laerdal Medical, møte med fabrikkledelse (Brikt – Terje Skipanes, 

Petter Gabrielsen og Kåre Gundersen)
– Fabricom, opprettelse av bedriftsgruppe, møte med ledelsen 

(Brikt – Terje Skipanes, Ranveig Johansen og Petter Gabrielsen)
– IKM (Petter Gabrielsen og Kåre Gundersen)
– Northsea Base, gjennomgang av FLT og Addisco, møte med ledelse 

(Brikt – Terje Skipanes og Petter Gabrielsen)
– GMC, opprettelse av bedriftsgruppe (Brikt – Terje Skipanes, 

Petter Gabrielsen)
– GMC (Petter Gabrielsen)
– Rosenberg Verft (Brikt – Terje Skipanes)
– Bjørge Norcoat, riktig overenskomst for bedriften
– NCA (Brikt – Terje Skipanes og Petter Gabrielsen)

Kontordag:
Kontoret har holdt åpent hver onsdag fra kl. 10.00 til 12.00, bortsett fra
i sommerferien. Ellers har det også vært avholdt møter med medlemmer
og tillitsvalgte utenom åpningstiden, etter avtale.
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Nå går årene forbi uten at jeg får alle månedene med meg!
Hva kan det skyldes? Enten har man for tett program, eller kan
det være at det er enda et år man kan sammenligne med? Det
er vel helst det siste.

Arbeidet med å få til en storavdeling i Rogaland har tatt en del
av tiden, også til redaktøren, og vi har produsert tre FLT-nytt,
og ikke fire, som er ønsket, i året som gikk. 

Redaksjonen har det siste året bestått av Marianne Sikveland
og Ranveig Johansen. I tillegg har vi hatt god hjelp fra Petter
Gabrielsen. Han har hentet det ferdige produktet hos Lura
Trykkeri, og det er også Petter som har sørget for at dere alle
har fått et eksemplar i posten. Vi har sendt ut to av utsend-
elsene til alle avdelingene i Rogaland.

En god bidragsyter har vært seniorene i avdelinga. De er aktive
og driver med mye spennende som det er kjekt å formidle
videre gjennom avisa.

Neste års redaksjon blir bestemt på kommende årsmøte, der-
som avisa vår fortsetter i den form den har i dag. Det er det jo
dere medlemmer som bestemmer. Kanskje er det på tide med
litt forandring her også?

En vil jo gjerne fortsette med å lage en avis som formidler
både det vi holder på med lokalt i avdelingen, det som skjer
sentralt, og å få ut informasjon, råd og tips som kan være av
generell interesse til dere lesere. 

Vi har fått noen tilbakemeldinger i år, og
det er kjempemorsomt. Ingenting motiverer
mer enn ris og ros, spørsmål og gode råd fra
dere som er lesere. Det å lage en avis, er jo
ikke noe vi har særlig store kunnskaper om,
men vi har et sterkt ønske om å lage et skik-
kelig produkt.

Avdelingsstyret hadde lagt opp en spenstig
besøksplan, med minst et bedriftsbesøk i
måneden. Det har den klart, og noen av
besøkene har kommet med som reportasje i
FLT-Nytt.

Vi tror vel at også utenfor styret, er det
mange av våre medlemmer som er med på
ting som har med FLT å gjøre, som det 
kunne være kjekt å få formidlet videre til leserne. Kanskje vi
kunne få noen hint fra dere, så skriver vi litt om det?

Husk: det er bare å komme med innspill og ønsker. Det er
deres avis!

Nå går vi inn i en ny epoke med en større avdeling, og dersom
avisa fortsetter, betyr det at nye situasjoner, medlemmer og
bedrifter, kan presenteres på denne måten.

Uansett, vi har hatt nok et spennende år i avisa vår, og ser frem
til mye respons fra dere lesere for å få en god lokalavis også i
kommende periode, dersom det blir aktuelt.

FLT – nytt

FLT-nytt
Avd. 22-Stavanger  Nummer 1 - 2006  10. årgang Lokalavisa vår!

Stavangerbedriften Aker Kværner Offshore

Partner, fikk besøk av FLTs 2. nestleder Eva

Nordås og Per Hegli fra Addisco, 28. februar i

år. 
Offshore Partner driver for det meste med

modifikasjon og vedlikehold på ulike platt-

former i Nordsjøen, blant annet på Tampen 

feltet for Statoil, med studier, prosjektering og

innkjøp, samt fabrikasjon på Hinna på eget

verksted, og installasjon i havet. 

Det er nærmere 70 FLT medlemmer som til-

hører Offshore Partner, men mange flere kunne

vært organisert hos oss, så her har vi et stort

potensial.

Vi hadde vel ønsket at enda flere hadde kom-

met for å få informasjon om FLT, men det var

midt i vinterferien, så vi må si oss fornøyd med

det antallet som kom.

Eva Nordås fortalte om forbundet, hvem vi

organiserer, og fordelene vi har som organisert,

med trygghet i våre avtaler og overenskomster.

Hun fortalte om lønnsgaranti ved konkurs, 

forsikringer, sluttvederlag og avtale om korte

velferdspermisjoner, blant annet.

Per Hegli presenterte Addisco, på sin naturlige,

engasjerende og informative måte. 

Addisco er FLTs eget utdanningsselskap, med

etter- og videreutdannings tilbud til våre med-

lemmer med tariffavtale. 

Her kan du gjennomføre alt fra enkeltkurs til

MBA, Master of Business Administration,

Technology Management, alt etter hva du selv

vil. 

Dette er først og fremst et tilbud som er til-

rettelagt for voksne mennesker i arbeid, og

Addisco har utviklet egne kurs i samarbeid

med universitet og høyskoler. 

Det er dessuten mulig å søke om stipend/støtte

til kurs av ulik varighet, fra enkeltkurs, deltids-

studier og heltidsstudier. 

Mer informasjon finnes på hjemmesiden til

FLT, www.flt.no og dersom du ønsker studie-

katalog eller mer informasjon, kan du også få

det ved å henvende deg til avdelingen i

Stavanger, avd22@flt.no så sender vi en kata-

log med informasjon til deg.

Søknadsfrist for stipend på høstens kurs, er

1.juni 2006. Per kunne fortelle at det er

gjennomført nesten 500 kursenheter i regi av

Addisco, noe som jo tilsvarer en betydelig del

av etter- og videreutdanning for voksne men-

nesker.

Det er ellers bare å ta kontakt med Per.Hegli@

addisco.no for mer informasjon, råd og vink

når det gjelder Addisco.

Vi takker for besøket, og planlegger å få til 

lignende infomøter på flere bedrifter.

Bedriftsbesøk hos Aker Kværner Offshore Partner

Fra venstre: Bengt Eric Larsson, nestleder ved FLT-AKOP. Eva Nordås, 2.nestleder I FLT og

Per Hegli, Addisco.

Vi ønsker alle våre lesere

en riktig God Påske

Av Ranveig Johansen

REDAKTØRENS LÅNTE FJÆR:

Så lenge min sjef later som om jeg har høy lønn, 

later jeg som om jeg har mye å gjøre!

Ranveig Johansen

FLT-nytt
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Tidlig i vår var turen kommet til bedriftsbesøk hos Fabricom AS

på Tasta. 

Fabricom har engineeringen på Tasta, i lyse trivelige lokaler. 

Fabricom AS er et Norsk AS, etablert i 1992, som gjennom

naturlig oppkjøp har utviklet seg til en fleksibel totalleverandør,

med kompetanse og kapasitet innen utvikling og feltoppgra-

dering av installasjoner, både landbasert og på norsk sokkel.

Fabricom Group representerer et mangfold av prosjekter i Norge

og internasjonalt, med varierende utfordringer i nært samarbeid

med andre leverandører.

Fabricom holder til i moderne og trivelige kontorlokaler på Tasta

ved innseilingen til Stavanger, og utfører prosjektoppdrag for

kunder sammen med samarbeidspartnere. I tillegg har de og

verksteder i Dusavik og i Haugesund. Frode Sjøthun, som er en

tidligere kollega og en erfaren FLTer, hadde invitert oss tre,

Brikt-Terje Skipnes, Petter Gabrielsen og undertegnede, og ord-

net med skikkelig innkalling og annonsering på bedriften i for-

kant. Han hadde derfor store forventninger til oppmøte, men

kunnne nok gjerne sett at flere av hans kollegaer hadde kommet

innom for informasjon om FLT. Her var i alle fall teknikken i

orden, og kanon med info direkte fra FLTs hjemmeside, noe som

gjorde presentasjonen enkel for oss.

Det var som vanlig vårt unike etter og videreutdanningstilbud

som var av størst interesse. Tilstede var også medlemmer fra

konkurrerende organisasjoner, og noen av dem valgte å gå over

til FLT der og da, og en del innmeldingsskjemaer ble også delt

ut. Noe som jo er veldig hyggelig for vår del.

En del av de fremmøtte hadde også gode erfaringer med forsik-

ringsordningene våre, og delte erfaringene med oss alle. FLT-

gruppen på Fabricom er liten, men her er det et stort potensial,

ikke minst fordi en del uorganiserte kommer inn under vårt

område. Dermed kan de organisere seg hos oss, og ta del i våre

unike tilbud. 

Det gjelder bare å få ut informasjon til alle.

Vi blir nok sikkert å høre mer fra denne bedriften, og de ivrige

og flinke FLT medlemmene der. Lykke til og takk for et hygge-

lig møte med dere. 

På besøk hos Fabricom

Frode Sjøthun utenfor Fabricom.

En riktig god sommer

ønsker vi i avdelingsstyret i Stavanger, til alle våre lesere!

Av Ranveig Johansen

Siste nytt fra ”kontoret”:

• Avdelingskontoret tar sommerferie

fra 21. juni og til den 9. august. Men

vi er ikke lengre borte enn at du

kan ringe kontoret eller til Petter 

på mobil. Se siste side for telefon-

nummer.

• Årets jubilantfest går av stabelen den

29.september. Så sett av kvelden til en

hyggelig fest med god mat, musikk

som lokker til en svingom, på First

Hotel Alstor.

• Brikt-Terje Skipanes er valgt inn som

styremedlem i LO i Stavanger og

Omegn.

• Ranveig Johansen er valgt inn som

styremedlem i AOF Sandnes og Jæren 

• Årets tarifforhandlinger for tekniske

funksjonærer er godkjent av medlem-

mene.

• Forhandlingsresultatet mellom FLTs

Hotell og Restaurant og NHO Reise-

liv er til uravstemning blant medlem-

mene.

• Det samme er det sentrale forhand-

lingsresultatet mellom ASVL,

Arbeidersamvirkenes Landsforening,

og FLT.

• Avdelingens markedsplan er nå ferdig

og skal være vårt arbeidsverktøy det

kommende året.

• Når dere leser denne avisa, er nok

Brikt-Terje, leder for avdelingen i

Stavanger, startet på sykkelturen fra

Alta til Bergen. Vi regner med å få 

en fyldig reportasje om denne styrke-

prøven i høstens avis.

FLT-nytt
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Senior-jente(ne) er med!

Marit Rasmussen.

Foto: Odd Wetteland

REDAKTØRENS LÅNTE FJÆR:

Redaktørens lånte fjær:

Den sterkeste av alle hindringer er å ikke ville!

Solskinnshistorie 

fra forsikringsverden

På septembermøtet til seniorklubben kom endelig jentene med,

representert av Marit Rasmussen.

Marit var tidligere ansatt på Scandic Hotell, der hun hadde jobb som

økonomisjef. Men nå er Marit pensjonist, og som den aktive per-

sonen hun er, har hun nok å fylle dagene med.

Seniorklubben har jo etterlyst damene, vi vet jo at de er der, og

ønsker jo at så mange som mulig kommer på møtene, av begge

kjønn. 

Det var gjennom FLT-Nytt sin etterlysning, og ved å lese litt om hva

Seniorklubben drev på med, at Marit ble nysgjerrig og fikk lyst til å

ta en tur innom for å finne ut hva dette gikk ut på. 

På spørsmål om hvordan det var å stille opp sammen med 17 mann-

folk, svarer Marit at det var innholdet i møtet som var det vesent-

lige, og at mannfolka dessuten oppførte seg pent.

Temaene på møtene utover høsten er også meget spennende og aktu-

elle, og Marit ser gjerne at det kommer flere, både kvinner og menn.

Det gjelder bare å få ut informasjon til alle.

Vi hører så sjelden om positive erfaringer når det gjelder

våre forsikringsordninger, derfor er det ekstra hyggelig når

så skjer. 

Denne kommer fra Bjørn Nedreaas, avd. 99 Haugesund:

I sommer var familien på tur i London, og havnet uheldig-

vis opp i terror-saken. Dette førte til kansellerte fly, og mer

eller mindre kaos når det gjaldt transport både med tog og

annen kommunikasjon. Folk ville bort og hjem så fort som

mulig.

Bjørn tok telefonisk kontakt med forsikringsselskapet, og

fikk dekket alt ifm ny billett etc., fikset og klart inn på

konto, ved å ta en telefon. Veldig imponerende når han

kunne fortelle om andre som havnet i samme situasjon,

men hadde andre forsikringsselskap å forholde seg til, og

fremdeles ikke hadde fått erstatning.

Kompetanse er ikke noe som varer evig. Hvis den ikke for-

nyes og utvikles i takt med forandringene i arbeidslivet blir

vi sårbare og lite konkurransedyktige på markedet.

FLT tok derfor tidlig kompetanseutvikling på alvor, og vi

var de første som fikk tariffestet at arbeidsgiverne skulle

være med på å finansiere etterutdanningen vår.

Denne direkte pengestøtten er en av de viktigste medlems-

fordelene dine. Du behøver ikke å stifte gjeld eller bruke

egne penger hvis du vil heve kompetansen din. Det er kun

din egen innsatsvilje det kommer an på. 

Ta gjerne kontakt, så skal vi hjelpe deg i gang! Må jo også

få anbefale www.flt.no med videre linker til Addisco, samt

nye brosjyrer som kan lastes ned, slik at du blir à jour med

alle medlemsfordelene dine. 

Og skaffer du oss flere medlemmer vil vi stå enda sterkere

på din arbeidsplass. Hilsen

FLT Avd.22 Rogaland

FLT FORDEL

Petter Gabrielsen
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Årsmelding 2006 for FLTs senior klubb avd. 22 Stavanger
Året 2006 har vært et aktivt år med stort engasjement på en
rekke områder. Deltakelsen på møtene i år har vært meget
bra og det er spesielt kjekt at vi har fått en aktiv kvinne som
engasjert deltaker på møtene. På julemøtet deltok også seni-
orer fra Egersund.

Det er i perioden blitt avholdt 4 styremøter og 9 medlemsmøter.

08.02.06. Årsmøte
I tillegg til årsmøtesakene informerte Kåre 
Gundersen fra SR Bank Forsikring om 
hvilke forsikringer vi har krav på etter at vi måtte 
begynne å betale kr.125 pr. mnd.

08.03.06. Referat fra landsmøte i FLT.
Innleder:Ranveig Johansen

05.04.06. Er det behov for nye parkeringshus i Stavanger ?
Innledere: Marcela Molina fra SV 
og Greta Bryne fra AP

10.05.06. Trenger Stavanger Ryfast- forbindelsen ?
Innledere: Odd Kr. Reme fra AP 
og Morten Sageide fra Strand SV

13.09.06. Trafikkopplæring for oss over 65 pluss.
Innleder: Per Bauge fra Statens Vegvesen.

11.10.06. Hvorfor ønsker de eldre å dø i stede for å komme 
på sykehjem ?
Innledere: Hilmar Egeli , leder av Stavanger 
Eldreråd. Odd Kr. Reme, leder av levekårs-
utvalget i Stavanger.

08.11.06. Har den Rødgrønne regjeringen svart til 
forventningene ?
Innleder: Klara Tveit fra SV.

13.12.06. Julemøte på tidligere Pelle Kafe.
Før vi fikk en herlig julemiddag redegjorde 
nestlederen i avdelingen, Ranveig 
Johansen om sammenslåingen av alle FLTs 
avdelinger i Rogaland til en avdeling.

10.01.07. Hvilke fordeler har vi som kunder i en stor bank 
(SR Bank)?
Innleder: Regiondirektør Lars Enervoldsen.
Er det noen endringer i forsikringsvilkårene etter 
kontingentøkningen?
Innleder: Kåre Gundersen 

Styre: Leder. Petter Gabrielsen, N.leder/sekr. 
Odd Wetteland. Styremedl. Arne Sæthre
Trygve Hytland.

Fra venstre: Odd Wetteland, Petter Gabrielsen, Kåre Jevnaker og Arne Sæthre.
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Leder: Brikt – Terje Skipanes
Nestleder: Ranveig Johansen
Sekretær: Jorunn Egeland
Kasserer: Rune Røisland
Styremedlemmer: Harald Berge

Kenneth Jensen
Bjørn Axel Aunan
Vidar Munkli

Varamedlemmer: 1. Odd Terje Sandvik
2. Synnøve Korsnes

Representanter og utvalg:
Studieleder: Harald Berge
Studieutvalg: Harald Berge

Kenneth Jensen
Studentkontakt: Synnøve Korsnes
Forsikringskontakt: Petter Gabrielsen
Redaksjonskomité: Ranveig Johansen 

(redaktør)
Marianne Sikveland

Innstillingskomité: Marianne Sikveland
Kleng Vevatne

Representanter i diverse fora:
Forbundsstyret: Ranveig Johansen
Representantskapet i LO: Jorunn Egeland
Styret i AOF 
Sandnes og Jæren: Ranveig Johansen
Samvirkende Fagforening: Finn Andersen

Kenneth Jensen
Ranveig Johansen
Vidar Munkli
Brikt – Terje Skipanes

Representantskapet i LO Rune Røisland
i Stavanger og Omegn: Jorunn Egeland

Ranveig Johansen
Styret i LO i Stavanger 
og Omegn: Brikt – Terje Skipanes
Teatersentralen: Odd Wetteland

Styret i Stavanger i perioden 2006

Andre rekke fra venstre:
Harald Berge – Gilde Vest, 
harald.berge@nortura.no
Synnøve Korsnes, Student UIS 
synne.korsnes@online.no
Rune Røisland – Rosenberg Verft,  
rune.roisland@rosenbergverft.com
Kenneth Jensen – Otra Norge, 
kjensen@otranorge.no

Første rekke fra venstre:
Ranveig Johansen – AKOP, 
ranveig-marie.johansen@akerkvaerner.com
Brikt –Terje Skipanes – Aker Kværner Offshore Partner,
avd22@flt.no
Jorunn Egeland – Gilde Vest, 
jorunn.egeland@nortura.no
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Leder: Harry B. Skulevold (Nordan)

Nestleder: Kjell Arild Thu (Navico)

Kasserer: Wenke Heien (Aker Kværner Egersund)

Sekretær: Ingun Steinsland (Uninor)

Studieleder: Arild Karlson (Aker Kværner Egersund)

Styremedlem: Geir Kenneth Kjeldsen (Nordan)

Styremedlem. Oddvar Hansen (Anko A/S)

Styret i Egersund i perioden 2006

Fra venstre:
Arne Karlsen, Wenke Heien, Harry B. Skulevold, Ingunn Steinsland
og Kjell Arild Thu.

Leder: Einar Selsvik
Kasserer: Willy Strømsvold
Styremedlemmer: Kjell Beckstrøm

Arne Kristiansen

Varamedlemmer: Per Reidar Hansen
Bjørn Nedreaas

Revisorer Kjell Lien
Frank Petter Olsen

Styret i Haugesund i perioden 2006

Fra venstre:
Einar Selsvik, Willy Strømsvold, Per Reidar Hansen og Arne
Kristiansen.
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Innkalling til årsmøte
FLT – avdeling 22, Stavanger

Årsmøtet avholdes
lørdag 17.mars 2007 kl. 16.00

Rezidor SAS Park Inn, Stavanger

Saksliste:

Forslag til årsmøtet må være styret i hende 
innen onsdag 7. mars 2007.

Avdelingsstyret oppfordrer alle
medlemmer til å delta på årsmøtet.

1. Åpning
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av to til å underskrive protokollen
4. Årsberetning
5. Regnskap 
6. Innkomne forslag
7. Valg


