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Det har vært et spennende år for avdeling 22 i Rogaland. Det har 

vært en utfordring å utvikle avdelingen videre i tråd med de for-

ventningene som årsmøtet satte. 

Bedre tilbud og service til medlemmene har stått i fokus, sammen 

med verving. Målsettingen i markedsplanen, om 150 nye med-

lemmer, klarte vi med god margin, og vi registerte 206 nye FLT-

medlemmer i avdelingen i 2008. Et fantastisk resultat som skyldes 

bevist satsing på rekruttering, en kjempejobb av informasjons- og 

org. leder og styret, og god oppfølging av mange av våre medlem-

mer. Men det er mulig å bli enda bedre og det satser styret på 

gjennom markedsplanen for 2009.

Tariffoppgjøret 2008, ble et samordnet oppgjør, der AFP var et 

ufravikelig hovedkrav. Det ble brudd i forhandlingene og op-

pgjøret gikk til mekling som resulterte i seier for AFP og kr. 2,50 

i generelt tillegg. Resultatet ble sendt til uravstemning og ble ved-

tatt med stort flertall. 

Uravstemningen avdekket stor frustrasjon i forhold til hvilke ov-

erenskomster det enkelte medlem tilhører. Vi håper avdelingene 

sammen med forbundet sentralt, kan rydde opp i dette rotet og 

sørge for at det ikke oppstår lignende situasjoner i fremtiden.

Det ble enighet mellom partene i tariffoppgjøret for ASVL og re-

sultatet sendt til uravstemming. Det ble et klart ja-flertall.

For første gang i forbundets historie ble det arrangert en kvinne-

konferanse. Konferansen ble fulltegnet etter kort tid, og antall 

plasser ble økt til det maksimale. Likevel var det mange som ikke 

fikk plass. Det har bare vært positive tilbakemeldinger fra de som 

var på konferansen og alle de – som reiste fra avdeling 22, storko-

ste seg. De håper det vil bli arrangert tilsvarende konferanser i 

fremtiden.

Vår rødgrønne regjering har også i 2008 blitt utfordret av fagbev-

egelsen. Tjenestedirektivet og industrikraft er to tema som har 

skapt hodebry for regjeringen, og hvor fagbevegelsen ikke er 

fornøyd med det som er levert. Vi går nå inn i et valgår og ut-

fordringene er store for regjeringen. Debatten ”et godt arbeidsliv”, 

er i full gang og alle utfordres til å stille spørsmål til politikerne. 

Svarene kan være avgjørende for hva LO anbefaler sine medlem-

mer å stemme ved stortingsvalget til høsten.

Navnespørsmålet for avdeling 22 har også i 2008 vært en ut-

fordring for oss, og for forbundet. Nå er denne saken endelig løst 

og navnet vårt er:

Avdeling 22 i Rogaland.

Forberedelsene til LO kongressen i mai er i full gang og og avde-

lingen har flere forslag som skal behandles der. Kongressen blir 

viktig for LOs  politikk på mange områder, og spesielt i forhold til 

mulig støtte til regjeringsalternativer ved høsten stortingsvalg

Denne høsten er det også  landsmøte i forbundet. Også her er for-

beredelsene i full gang, og vi er i ferd med å utarbeide 

forslag fra avdelingen. 

Finanskrisen har for alvor rammet Norge, og 

Rogaland er ikke noe unntak. Det er allerede 

mange som har mistet jobben, og mange er 

permittert. Vi har ikke oversikt over om-

fanget av finanskrisen, men utfordringene 

vil bli store. Det er derfor viktig å huske at 

”Sammen er JEG sterkere”.

året 2008 for aVdeling 22 i rogaland
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Avdelingen og jeg har nå tilbakelagt andre året med de oppgavene 
og funksjon jeg innehar som Informasjon og organisasjonsleder.
Jeg vil påstå at vi har lykkes godt på vei med å komme ut til våre 
tillitsvalgte og medlemmer i fylket. Dette takket være en velvillig 
arbeidsgiver som er positiv til FLT, og gir en dag permisjon i uken, 
for at jeg skal kunne gjøre dette prosjektarbeidet for avdelingen. 
Avtalen med Aker Offshore Partner om en dag permisjon i uken, 
utløper i april 2009, og vi håper selvfølgelig å kunne forlenge 
denne ordningen for enda et år.

Prosjektarbeidet har vist seg å være svært bra for våre tillitsvalgte, 
som nå kan få denne hjelpen fra avdelingen. Merker at hjelpen 
fører til at en blir mer inspirert til å gjøre en god jobb for med-
lemmene på bedriften, noe som igjen fører til vekst og flere med-
lemmer i bedriftsgruppene i fylket.
I FLT sier vi ”sammen er JEG sterkere” i tillegg har avdelingen 
sin egen FLT visjon ”For en Lettere og Tryggere hverdag” 
Og det er det som er realiteten, denne dagen gir rom og mulighet 
for å komme ut å hjelpe. Jeg forsøker å inspirere og gjøre tillitsar-
beidet enklere for flest mulig. Kort sagt, sammen gjør vi det letter 
å være tillitsvalgt. 
I det daglige, er det ikke tid nok til både å utføre sin jobb på en 
tilfredsstillende måte, og samtidig gjøre et tilfredsstillende godt 
arbeide for de en er tillitsvalgt for. 

Rogaland er stort, men ikke større enn at en klarer å besøke alle 
steder i løpet av en dag med en FLT bil…
Avtaler om informasjonsmøter for medlemmer og andre ansatte, 
er av og til en utfordring å få til. Møter må som regel legges i 
forbindelse med en utvidet lunsjpause. Dette gir maks ett møte på 
en bedrift denne ene dagen. Heldigvis er det noe letter å treffe 
tillitsvalgte og enkeltmedlemmer utenom lunsjpause og ar-
beidstid.

Håper etter hvert at tillitsvalgte selv tar kontakt med forslag til 
informasjonsmøter på bedriftene. Ta kontakt, jeg kommer så 
gjerne!

Å være Info-/org.leder, innbærer en god del mer enn bedrifts-
besøk. Alle henvendelser går til avdelingen på meil eller 

telefon, fra tillitsvalgte og medlemmer. Alle får svar, 
telefonhenvendelser besvares ikke alltid direkte 

(det er muligheter for at jeg er jobb-opptatt), 
men alle blir ringt tilbake til senere på dagen, 
eller på kvelden. 
Som nevnt så har vi e-meil avd22@flt.no 
som er tilgjengelig hele uken til ende.

Erfaringene som gjøres er mange, og 
hjelpen ut blir bedre etter hvert som vi løser 

saker i sammen med forbundet sentralt.
Må bare få rose FLTs tariffavdelingen, de 

gjør en glimrende jobb ute i felten.
Spesielt har jeg merket, at vi løser flere og flere 

tariffsaker etter lokale lønnsforhandlinger. På ar-
beidslederavtalen er det en del tillegg, som det ofte 

strides om skal med i ”det retningsgivende tall”, før en beregner 

tillegget på arbeidslederlønnen.
Hyggelig er det at vi er først ute med å lage til en ”Lønnskonfer-
anse”, hvor lønnsparagrafen i Overenskomsten gjennomgås i de-
talj. Konferansen går fra fredag til lørdag med hjemreise etter 
lunsj. Avdelingen har satt seg som mål å arrangere en årlig konfer-
anse i eller rundt mai måned hvert år, i god tid før lokale lønns-
forhandlinger.

Den siste delen av året, har også vi merket finanskrisen og det som 
følger i kjølvannet av den, med omorganisering og nedbeman-
ning, permittering/oppsigelse.
I tillegg til selv å være ute å hjelpe medlemmer, må jeg igjen få 
takke tariffavdelingen i FLT, som gjør en god jobb og hjelper 
tillitsvalgte med vanskelige drøftelsesmøter, når de søker hjelp.

Eller så er det mange forskjellige situasjoner og vanskeligheter 
medlemmer kan komme borti, men heldigvis, så har jeg enda ikke 
opplevd at en ikke kan hjelpe på ett eller annet vis. Jeg er takknem-
lig for alle enkeltmedlemmer, som velger å ta kontakt direkte med 
avdelingen, for å høre om det er noe hjelp å få. Noen ganger øn-
sker en ikke å ta kontakt med den lokalt tillitsvalgte på bedriften, 
noen erfarer at det kan være nyttig å sjekke med avdelingen for 
råd og tips.

Til avslutning ønsker jeg at forbundets valgte ledelse viser større 
interesse for det vi får til, (takk til arbeidsgiver Aker Offshore 
Partner vel å merke), med å kunne ha en person som reiser ut til 
våre medlemsbedrifter.
At tillitsvalgte i den ytre organisasjon (avdeling) kan frikjøpes i 
prosjektperioden for å hjelpe forbundets ”viktigste” støttespillere, 
de tillitsvalgte og enkelt medlemmer ute på arbeidsplassene, kan 
ha mange positive ringvirkninger. 

Det blir litt skuffende at forbundet sentralt ikke følger opp med 
økonomisk støtte for tapt lønn, samt utgifter til agitasjon og verv-
ing som følger ved prosjektarbeidet. Etter den positive erfaringen 
avdeling 22 i Rogaland har gjort med prosjektet i 2008, kan det 
virker noe merkelig, kanskje det må et landsmøte til for å endre på 
dette.
Med over 200 nye medlemmer, og en netto økning på 6,9 %, må 
vel prosjektarbeidet kunne være godkjent. 
Ubetinget er det et resultat av en vellykket fusjon av nesten alle 
avdelingene i Rogaland, som sikrer lik informasjon og støtte til 
flest mulig av våre medlemmer.

Det er hyggelig å registrere interessen fra andre avdelinger i lan-
det, som ønsker å høste av erfaringene av hva som skjer i Roga-
landsavdelingen, og hvordan vi jobber for å nå målene, både i vår 
og forbundets handlingsplan. 
Et fylke som Rogaland, med bedrifter og skole/opplæringsinsti-
tusjoner innen FLTs organisasjonsområder, er viktig å satse på for 
å sikre og utnytte vekst potensialet. 

Takk for samarbeidet og de mange positive møter i året som 
gikk.

Brikt – Terje Skipanes.

inforMasJon-/organisasJonsleder 2008.

Brikt-Terje Skipanes, Inform
asj on- og O

rganisasjonsleder
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følgende personer vil bli tildelt forbundets hederstegn
for 25, 40 og 50 års medlemskap i 2008

forbundets hederstegn i 2008

 25-års nålen 40-års nålen 50-års gave
 Børge Andreas Baardsen Henry Aksdal Jon Thore Bøe

 Randi Hettervik Flesjå Frank Enersen Ernst K. Høie Voll

 Arild Husebø Jan Falch Torger O. Madsen

 Jari Johannes Inermo Karl  Johan Gabrielsen Kjell Markvadsen

 Ivar Håland Evert   Jøssang Trygve T. Tvedt

 Per Emil Mokleiv Kjell Kaspersen

 Magne Oppedal Alf Kristiansen

 Kenneth Roaldsø Bengt Eric Larsson

 Odd-Arvid Wersland Magne Lomeland

 Lars Petter Øverland Willy L. Mydland

  Kjell Nygård

  Inge Refvem

  Per Steinar Seglem

  Oddvar Sivertsen

  Olav Tellenes

  Erling M. Wiig

www.flt.no - www.addisco.no
Avdeling 22 i Rogaland
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Visjon: for en lettere og tryggere hverdag!

Målsettinger: Hovedmål:
FLT skal være et naturlig førstevalg for våre målgrupper.

aVdeling 22 i rogaland

utdrag fra Markedsplan 2008 – 2009, saMt litt status

Markedsmål (planlegging) 
Langsiktig målsetting: Den langsiktige målsettingen er å øke engasjementet blant tillitsvalgte og medlemmer
Kortsiktige målsettinger:
- Rekruttere 150 nye medlemmer pr. år.
- Tydeligere profilering av forbundet
- Synliggjøre avdelingens sentrale tillitsvalgte
- Tettere kontakt med bedriftskontakter/-grupper./enkeltmedlemmer.
- Bedriftsbesøk
- Videreføre avdelingens medlemsavis som papiravis i posten.

Resultat:
- 207 nye medlemmer pr. 31.12.08
- Se plan for profilering
- Fagblad/medlemsblad/media
- Besøksplan og kurs/konferanser
- Se besøksplan og kurs/konferanser
- Sendt ut to aviser i 2008

pLan FoR pRoFiLERinG TiLTaK - HEnsiKT FoRvEnTET EFFEKT sTaTus pR. 31.12.2008

Eget vervemateriell, reklameartikler 
(eks. post-it-lapper, håndklær, 
t-skjorter, kopper med logo).

Synliggjøring, nyttig infor-
masjon.

Synliggjøring, praktisk 
informasjon.

T-skjorter, badehåndklær 
og handlenett er levert. 

Vervemøte/infomøte med pizza og øl Verve flere medlemmer Flere studentmedlemmer Ikke gjennomført

Annonsering (busser, busskur), 
sponsing.

Synliggjøring, gjenkjenning Medlemsvekst Priser innhentet.
Ikke gjennomført.

pLan FoR møTER KuRs oG KonFERansER

TiLTaK HEnsiKT FoRvEnTET EFFEKT sTaTus pR. 31.12.2008

Konferanse/årsmøte Profilere avdelingen Engasjere medlemmene, fornøyde 
medlemmer, økt medlemsvekst.

Gjennomført, 56 deltakere. 

Økt kunnskap om konsernet 
og FLT.

Mer fornøyde medlemmer, flere 
medlemmer.

Gjennomført, 43 deltakere

Ny i FLT (Skanska) Skolering av medlemmer Økt kunnskap om FLT Gjennomført, 9 deltakere

Kurs i praktisk rekruttering Skolering av tillitsvalgte Større kunnskap og motiasjon Avlyst pga for lav påmelding

Styrekonferanse Utvikling av avdelingen Utarbeide detaljert markedsplan, 
evaluere den nye avdelingen, 
regionssamarbeid.

Gjennomført, 12 deltakere

Videreføre
regionsamarbeid

Samarbeid om kurs o.l.
- Avdeling 14
- Avdeling 14
- Avdeling 93
- Avdeling 14

Skolering
Ny i FLT
Regionskonferanse
Praktisk bruk av lov-og avtaleverket
Regionskonferanse (flyttet fra 
24.–25.10)

Gjennomført, 15 deltakere.
Gjennomført, 10 deltakere.
Gjennomført, 15 deltakere
Gjennomført, 14 deltakere

Lønnskonferanse Faglig og organisatorisk 
skolering. Engasjement og 
videreutvikling.

Større kunnskap om forhandlinger, 
utviklig av tillitsvalgte.
Arbeidsleder-og teknisk
funksjonæravtalen

Gjennomført, 21 deltakere

En avdeling i Rogaland Likt tilbud til alle medlem-
mer.

Flere medlemmer, større økono-
miske og menneskelige ressurser

Legges på is

Medlemsmøter Informasjon til medlemmer. Økt engasjement. Ikke gjennomført
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aVdeling 22 i rogaland

utdrag fra Markedsplan 2008 – 2009, saMt litt status
BEsøKspLan - BEdRiFTER

TiLTaK HEnsiKT FoRvEnTET EFFEKT sTaTus pR. 31.12.2008

Bedriftsbesøk
i Sauda
(ca  5 bedrifter)

Kontakt med tillitsvalgte og 
medlemmer. Verving, 
opplysning og informasjon.

Flere fornøyde medlemmer, forbedret 
kontakt, nye medlemmer.

utført bedriftsbesøk hos:
- Industripartner, Kopervik
- NoHa, Forus

Oppfølging av bedriftsbesøk Hjelp for tillitsvalgte, større engasjement. - Marine Aluminium, Karmøy

Bedriftsbesøk
i Ryfylke
(15 bedrifter)

Kontakt med tillitsvalgte og 
medlemmer. Verving, 
opplysning og informasjon.

Flere fornøyde medlemmer, forbedret 
kontakt, nye medlemmer.

- Pratt & Whitney, Sola
- Marine Harvest, Hjelmeland
- YIT Building System, Hgsd
- Fabricom, Stavanger
- NorDan, Moi

Oppfølging av bedriftsbesøk Hjelp for tillitsvalgte, større engasjement. - NorSea, Tananger

Bedriftsbesøk
Haugalandet
(25 bedrifter)
Oppfølging

Kontakt med tillitsvalgte og 
medlemmer. Verving, 
opplysning og informasjon.

Flere fornøyde medlemmer, forbedret 
kontakt, nye medlemmer.

- IKM, avdeling Nærbø
- ISS Facility Services, Forus
- Scana Steel, Jørpeland
- Karmsund Maritime Verft, Hgsd

Oppfølging av bedriftsbesøk Hjelp for tillitsvalgte, større engasjement. - Ewos Innovation, Dirdal

Bedriftsbesøk
Stavanger-
området

Kontakt med tillitsvalgte og 
medlemmer. Verving, 
opplysning og informasjon.

Flere fornøyde medlemmer, forbedret 
kontakt, nye medlemmer.

- NOHA, Forus
- Nortura Forus
- Park Inn, Stavanger
- Teknisk Byrå, Stavanger

Oppfølging av bedriftsbesøk Hjelp for tillitsvalgte, større engasjement.

Bedriftsbesøk
Egersunds-
området

Kontakt med tillitsvalgte og 
medlemmer. Verving, 
opplysning og informasjon.

Flere fornøyde medlemmer, forbedret 
kontakt, nye medlemmer.

- NSL/Norisol

Oppfølging av bedriftsbesøk Hjelp for tillitsvalgte, større engasjement. - Aski AS, Kopervik

Bedriftsbesøk
Ølen og 
Vindafjord
(10 bddrifter)

Kontakt med tillitsvalgte og 
medlemmer. Verving, 
opplysning og informasjon.

Flere fornøyde medlemmer, forbedret 
kontakt, nye medlemmer.

- Viste Strandhotell, Randaberg
- ScanA Steel, Jørpeland
- Scana Offshore Technology, 
  Jørpeland
- Keppel Norway, Sa.dnes
- Grenland MMO, Forus

Oppfølging av bedriftsbesøk Hjelp for tillitsvalgte, større engasjement. - Vetco Aibel, Haugesund

Oppfølgings-
saker

Oppfølging av bedriftsbesøk Hjelp for tillitsvalgte, større engasjement. - Tri Star Inspection Services, 
  Randaberg

Bedriftsbesøk
Stavanger-
området

Kontakt med tillitsvalgte og 
medlemmer. Verving, 
opplysning og informasjon.

Flere fornøyde medlemmer, forbedret 
kontakt, nye medlemmer.

- Bergen Group Rosenberg AS
- Eramet, Sauda
- Senit, Suda
- Saint-Gobain Bøckmann Sauda

Oppfølging av bedriftsbesøk Hjelp for tillitsvalgte, større engasjement. - Eramet, Sauda

Bedriftsbesøk
Stavanger.
området

Kontakt med tillitsvalgte og 
medlemmer. Verving, 
opplysning og informasjon.

Flere fornøyde medlemmer, forbedret 
kontakt, nye medlemmer.
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sTyRE- oG aRBEidsuTvaLGsmøTER
Avdelingen har avholdt seks styremøter, mens arbeidsutvalget i perioden 
har hatt syv møter. Hovedsakene for styret har vært utarbeidelse og opp-
følging av markedsplan, rekruttering, oppfølging av økonomi, samt 
løpende saker. Mye av oppfølgingen av tillitsvalgte utføres av avdelin-
gens organisasjons- og informasjonsleder, Brikt – Terje Skipanes. Jo 
større aktivitet, jo flere er det som tar kontakt for hjelp og støtte fra avde-
lingen. 

ÅRsmøTE oG JuBiLanTFEsT
Årsmøte
Avdelingen avholdt årsmøte i mars, i tilknytning til avdelingskonfer-
ansen. Årsmøtet tok for seg vanlige årsmøtesaker, samt forslag fra styret 
om at det skulle opprettes en 20 % prosjektstilling, der styret skulle ha 
fullmakt til å ansette en person i stillingen. Forslaget ble enstemmig ved-
tatt, og etter årsmøtet ble Brikt – Terje Skipanes ansatt. Brikt – Terje 
brukes i forbindelse med planlagte prosjekter i markedsplanen og reiser 
ut til bedrifter for å rekruttere nye medlemmer, samt til oppfølging av 
medlemmer og tillitsvalgte. Brikt – Terje gjør en kjempejobb på dette 
området.

Jubilantfest
Jubilantmarkering ble arrangert i forbindelse med festmiddag på avde-
lingskonferansen. 
Avdelingen hadde totalt 44 jubilanter, og av disse møtte fem 50–årsjubi-
lanter og fem 40–årsjubilanter opp. Disse ti jubilantene deltok på jubi-
lantfesten sammen med konferansedeltakerne og ledsagere, til sammen 
ett hundre personer. Jubilantfesten ble arrangert på Rezidor SAS Park Inn 
i Stavanger. Det ble servert tre retters middag, og det var taler og hilsener 
til jubilantene. Forbundet var representert med 1. nestleder Jonny 
Simmenes, som delte ut forbundets hederstegn, og fra avdelingen fikk 
jubilantene blomster. Etter middagen var det dans og god stemning til 
langt på natt.

møTER i REGi av FoRBundET
Forbundsstyremøter
Ranveig Johansen er forbundsstyrerepresentant, og har deltatt på ni for-
bundsstyremøter i perioden, og ett landsrådsmøte. I tillegg har Ranveig 
deltatt i FLTs utvalg for forbundsvise tilpasninger. 

Landsrådsmøte
Den 21. oktober ble det avholdt møte i Landsrådet, som er et rådgivende 
organ for forbundsstyret. Møtet ble avholdt i Oslo. Avdelingen har for 
tiden ingen representant i Landsrådet. Region Sør - Vestlandet ble repre-
sentert ved regionens representant, Atle Hope fra avdeling 14 – Bergen. 
Ranveig Johansen møter i Landsrådet som forbundsstyremedlem.

KuRs oG KonFERansER:
Avdelingen har i 2008 avholdt ett kurs og fire konferanser.
Bedriftsinternt kurs for skanska
Avdelingen stod som arrangør av kurset ”Ny i FLT” og ble kjørt internt 
for Skanska. Kurset ble avholdt på Clarion Hotel Oslo Airport i tiden 5. 
– 7. september, og tok for seg arbeidslivets organisering, FLTs historie, 
forbundets oppbygning og organisasjonsområde, samt lov- og avtalever-
ket. Det var ni deltakere på kurset, og kursveiledere var Vegar Pettersen 
og 2. nestleder Eva Nordås.

avdelingskonferanse
Avdelingen avholdt avdelingskonferanse på Rezidor SAS Park Inn Hotel 
i Stavanger i tiden 29. februar til 2. mars. Konferansen var åpen for alle 
yrkesaktive medlemmer, og hadde 56 deltakere. Fra konferanseprogram-
met kan nevnes betraktninger rundt god personalpolitikk, ledelse og ar-
beidsmiljø, hva skjer med AFP, nytt fra forbundet, medlemsfordeler gjen-
nom LO – favør, orientering fra seniorklubben, samt diskusjon og innspill 
til veien videre for avdeling 22 i Rogaland. Konferansen var meget vel-
lykket med mange aktive deltakere, og fra forbundet deltok 1. nestleder 
Jonny Simmenes med stort engasjement.

Konsernkonferanse for nortura
Denne konferansen ble avholdt 28. og 29. mars på Rezidor SAS Park Inn 
Hotel i Stavanger, i regi av bedriftsgruppen ved Nortura, Region Vest. 
Konferansen tok for seg både konsernfaglige og organisasjonsfaglige 
saker som organisering, utvikling, fremtidsutsikter, rekruttering, ar-
beidsmiljø og lederutfordringer. Per Hegli informerte om utdanningsmu-
ligheter gjennom Addisco, og det ble formidlet erfaringer fra et av med-
lemmene som har gjennomført opplæring, samt orientering om LO 
– favørs medlemsfordeler. Konferansen hadde 43 deltakere og var meget 
vellykket. 
Styret i bedriftsgruppen hadde skrevet rollespill til konferansen med tit-
telen ”En leders hverdag”. Rollespillet ble fremført av styret. 

styrekonferanse
Årets styrekonferanse ble avholdt i Krakow i Polen i tiden 18. – 21. okto-
ber. Hovedtemaene for konferansen var kurs og konferanser, evaluering 
av storavdeling og regionsamarbeid, utarbeidelse av avdelingens marked-
splan for 2009 – 2010, samt hvordan få potensielle medlemmer til å velge 
FLT ut fra personlig motivasjon. Eva Nordås, 2. nestleder i forbundet, var 
veileder og hadde ansvaret for den delen som gikk på kurs og konfer-
anser. Utenom det faglige programmet var det også avsatt tid til en guidet 
tur i Kazimierz, det gamle jødekvarteret i gamlebyen i Krakow. 
Deltakere fra styret: Bjørn Nedreaas, Ranveig Johansen, Jorunn Egeland, 
Marcia Lynn Pettersen, Arild Karlson, Wenke Heien, Brikt – Terje Ski-
panes, Arnold Lindanger, Harald Berge, Rune Jakobsen, Petter Gabri-
elsen.

Lønnskonferanse
Andre helga i november avviklet avdelingen lønnskonferanse for tillits-
valgte og andre interesserte FLT - medlemmer. Konferansen ble avviklet 
på Hotell Maritim i Haugesund, og 1. nestleder i forbundet, Jonny 
Simmenes, var dyktig foreleser. Jonny gikk gjennom lønnsparagrafene 
både i funksjonæravtalen og arbeidslederavtalen. Gruppearbeid og ple-
numsdiskusjoner var en del av konferansen, og det var 21 meget engas-
jerte og aktive deltakere som benyttet sjansen til å stille spørsmål, og til 
diskusjoner med andre tillitsvalgte. Deltakerne kom fra alle deler av 
fylket, fra Sauda, Karmøy og Haugesund i nord, til Stavanger, Sandnes og 
Egersund i sør. Det var også noen deltakere fra Bergensavdelingen. Del-
takerne var organisert på arbeidslederavtalen, teknisk funksjonær-avtalen 
og ASVL - avtalen.

KuRs oG KonFERansER i REGi av andRE
Tariffkonferanse i forbundet
Brikt – Terje Skipanes deltok på forbundets tariffkonferanse i Oslo den 1. 
februar 2008.

Regionsamarbeid sør vestlandet
Avdelingene Rogaland, Sandnes & Jæren, Bergen, Stord, Dale og Hund-
snes er alle underlagt region Sør - Vestlandet. Tidligere avdeling Vaksdal 
har gått inn i avdeling 14 - Bergen, dermed er antall avdelinger redusert 
fra syv til seks. I tiden 28. – 29. mars arrangerte avdeling 14 regionskon-
feranse på Rica Maritim Hotel i Haugesund. Konferansen tok for seg ut-
vikling av regionssamarbeid, samarbeid om kurs og konferanser, samt 
gjennomgang av vedtekter. Erfaringen fra kurssamarbeidet er økt opps-
lutning om kurs, på grunn av større nedslagsfelt blant medlemmene. Det 
var også en diskusjon om manglende refusjon av avdelingskontingent. 
Avdelingene 14 - Bergen, 22 i Rogaland samt 93 - Sandnes & Jæren del-
tok på konferansen. Fra avdeling 22 i Rogaland deltok Bjørn Nedreaas, 
Brikt – Terje Skipanes og Wenke Heien. 

Los olje- og gasskonferanse 2008
Konferansen ble arrangert 29. – 30. mars i regi av LO, på Sola Airport 
Hotel. Mest sentrale emner var Olje- og Gassamarbeid i Nord områdene, 
samt oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen. Fiskeriminister Helga Ped-
ersen, representanter fra Natur og Ungdom, samt representanter fra 
fiskerinæringen, var foredragsholdere og debattanter under konferansen. 
Nestleder i avdelingen, Ranveig Johansen, representerte avdelingen.

Møter og arrangeMenter
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informasjonskonferanse tariff
Som et ledd i informasjonsopple-
gget i forbindelse med uravstemn-
ing om  tariffoppgjøret 2008, avholdt 
LO informasjonskonferanse på Sola 
10. april. Det var innledere fra LO sen-
tralt og fra forbundsledere. Brikt – Terje 
Skipanes, deltok som avdelingens representant.

Kvinnekonferanse
Forbundet arrangerte den første kvinnekonferansen i forbundets historie 
i tiden 25. – 26. mai, i Oslo. Konferansen var åpen for alle kvinnelige 
FLT - medlemmer. Fra avdelingsstyret deltok Ranveig Johansen, Wenke 
Heien, Marcia Lynn Pettersen og Jorunn Egeland. Det var også en del 
andre kvinnelige deltakere fra avdeling 22 i Rogaland.

styrekonferanse FLT Region vestviken
FLT Vestviken og FLT Østviken avholdt felles styrekonferanse i Dram-
men i tiden 6. – 7. juni. Bjørn Nedreaas og Brikt – Terje Skipanes deltok 
for å orientere om aktiviteten i region Sør Vestlandet, og i egen avdeling.

Kassererkurs
Forbundet arrangerte kassererkurs i Oslo 17. – 18. november. Der ble 
forbundets nye regnskapssystem, Visma Avendo, presentert og gjennom-
gått. Alle avdelinger har fått tilbud om systemet. Kasserer Wenke Heien 
deltok på kurset.

Referansegruppe for forbundets nettsider og tillitsvalgtseksjon
Brikt – Terje Skipanes er medlem av referansegruppen.

Forbundets valgkamputvalg
Bjørn Nedreaas er utpekt fra forbundet til å delta i valgkamputvalget.
Målet med valgkamputvalget er å aktivisere hele LO – massen, for å 
komme opp med viktige saker og styrke fagbevegelsens posisjon. 

dEmonsTRasJonER
sentrum Røntgeninstitutt
Da de ansatte ved Sentrum Røntgeninstitutt streiket for tariffavtale med 
bedriften i mars, støttet fagbevegelsen opp med faner og appeller. FLT 
var representert med Brikt – Terje Skipanes og Petter Gabrielsen, som 
hadde med seg avdelingsfanen på markeringen.

møTER i Lo - sammEnHEnG
Lo i norge
LOs representantskap avholdt ordinære møter i februar og juni. 
På møtet i februar var tariffrevisjonen 2008 den viktigste saken, inkludert 
spørsmålet om fremtidig AFP – pensjon. Engasjementet var stort i repre-
sentantskapet i denne saken.  
Ellers har representantskapet blant annet behandlet suppleringsvalg til 
sekretariatet, samt beretning og regnskaper for 2007. Jorunn Egeland 
møter i LOs representantskap som valgt representant fra forbundet.

distriktskonferanse i Lo Rogaland
LO i Rogaland arrangerte distriktskonferanse 23. og 24. oktober.
Brikt – Terje Skipanes deltok som styrerepresentant i LO i Stavanger og 
Omegn. I tillegg deltok Bjørn Nedreaas fra avdelingen på konferansen.

Lo i stavanger og omegn
styremøter:
Brikt – Terje Skipanes sitter i styret for LO i Stavanger og Omegn, og har 
deltatt på månedlige møter i styret.

Representantskap
LO i Stavanger og Omegn arrangerte den 14. februar 2008 åpent møte 
om AFP – ordningen i den nye Folketrygden. Forbundsleder Hans O. Fe-
lix fra El & IT og Roar Eilertsen fra De Facto var innledere. Brikt – Terje 
Skipanes og Jorunn Egeland deltok på møtet. 
LOs representantskap avholdt møte den 15. april 2008, men ingen av 
avdelingenes valgte representanter hadde anledning til å delta.
Årsmøte i LOs representantskap ble avholdt den 30. april 2008. Harald 
Berge og Jorunn Egeland deltok på møtet.

Lo i dalane
Aud Sissel Birkeland sitter i styret 
for LO i Dalane, som har arrangert 

åpne møter i forbindelse med AFP – 
saken, tjenestedirektivet, eget ung-

domsmøte og møte sammen med SR – 
Bank om arv og skifte. LO i Dalane avholdt 

årsmøte 28. april hvor også representantskaps-
medlem Marcia Lynn Pettersen fra avdelingen deltok, 

samt representantskapsmøte i november. 

Lo i indre Ryfylke
LO i Indre Ryfylke avholdt møte den 9. desember, der blant annet føl-
gende saker var tema: Finanskrisen, rentepolitikken til SR – Bank, 1. 
mai-komité, yrkesmesse i Suldal samt skolebesøk. Avdelingen var repre-
sentert ved Arnold Lindanger.

Lo i Haugesund og omegn
Avdelingens representanter har ikke hatt anledning til å delta på årsmøte. 
LO i Haugesund og Omegn opprettet en ressursgruppe foran årets tarif-
foppgjør for å bistå medlemmer som eventuelt ble tatt ut i streik. Bjørn 
Nedreaas var FLTs representant.

samvirkende fagforeninger, stavanger
Torsdag 22. mai ble det avholdt årsmøte i Samvirkende Fagforeninger i 
Stavanger. Organisasjonen sliter økonomisk, blant annet på grunn av for 
lite leieinntekter og store vedlikeholdsutgifter. Finn Andersen, Rune Ja-
kobsen, Harald Berge og Jorunn Egeland representerte avdelingen. Finn 
Andersen ble gjenvalgt til styret. Ranveig Johansen og Kåre Walvik ble 
gjenvalgt til henholdsvis kontrollkomiteen og innstillingskomiteen.

På styremøter i Samvirkende fagforeninger har Finn Andersen møtt.

Ranveig Johansen er medlem av kontrollutvalget i Samvirkende Fagfore-
ninger. Kontrollutvalget utfører revisjon av årsmeldingen og har hatt ett 
møte.

Folkets Hus i stavanger, frokostmøte
Folkets Hus avholdt frokostmøte den 21. mai for å orientere om situasjo-
nen for Folkets Hus. På møtet var hovedtemaet økonomi. Petter Gabri-
elsen representerte avdelingen.

aoF 
aoF sandnes & Jæren
Ranveig Johansen som er styremedlem i AOF Sandnes & Jæren, har del-
tatt på tre styremøter. Årsmøte ble avholdt den 15. mai. 
Representantskapsmedlemmene hadde ikke anledning til å delta.

aoF Haugaland
AOF Haugaland avholdt årsmøte den 3. april, avdelingens representant 
hadde ikke anledning til å delta. Bjørn Nedreaas sitter i valgkomiteen.

aoF dalane
AOF Dalane avholdt årsmøte 9. september. FLT var representert med en 
fra styret.

JuLEmøTER
Sparebank1 SR – Bank inviterte også i år fagforeningene til julemøte. 
Administrerende direktør Terje Vareberg tok for seg både finanskrisen, 
utviklingen på boligmarkedet og massemedias påvirkning. Fra avdelin-
gen deltok Brikt – Terje Skipanes, Ranveig Johansen, Harald Berge, Jo-
runn Egeland og Petter Gabrielsen.

norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp i Stavanger innkalte til ett møte i løpet av året. Petter 
Gabrielsen er avdelingens representant.

KonToRdaG
Kontoret har holdt åpent hver onsdag fra kl. 08.00 til 12.00, bortsett fra i 
sommerferien. Ellers har det også vært avholdt møter med medlemmer 
og tillitsvalgte utenom åpningstiden, etter avtale.

FLTs lønnskonferanse Haugesund 2008
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Året 2008 har vært et aktivt år, med spennende møter og stort 
engasjement fra medlemmene.
Det er avholdt 9 medlemsmøter og 3 styremøter.

Styret har prøvd å få våre medlemmer i nordfylket til å engasjere 
seg i seniorklubben vår, derfor hadde vi den 9. April, et møte på 
Karmøy Fabrikker, hvor alle våre medlemmer i nordfylket var in-
vitert til å delta. Det kom kun 2 medlemme,r så her er det fortsatt 
en jobb å gjøre.

 Til årets julemøte fikk alle FLTs pensjonister i Sandnes en spesiell 
innbydelse i håp om få engasjert våre medlemmer i der, her må 
styret arbeide videre for å øke interessen for vårt arbeid.
 

9. januar  Hva kan vi gjøre for å påvirke våre politikere
    i miljøspørsmål.
    Innleder: Leder i Naturvernforbundet
    i Rogaland  Jørund Udbø Soma   
    Og Rolf Egelandstal som er en av veteranene
    i Naturvernforbundet i Rogaland.

1.3 februar  Årsmøte

12. mars  Er det mulig å få redusert bruken av privatbiler
    i Stavanger- regionen.
    Innleder: Odd Kr. Reme fra Stavanger
    Arbeiderparti.

9. april  Vervemøte for nordfylket og bedriftsbesøk
    på Karmøy Fabrikker.

14. mai  Har den rødgrønne regjeringen svart til
    forventningene?
    Innledere: Torfinn Opheim fra AP
    og Rolf Bersås fra SV

10. sept.  Den nye pensjonsreformen og trygdeoppgjøret
    for 2008.
    Innleder: Rune Bugge Person
    fra Pensjonistforbundet.

8. okt.  Hvorfor har FRP så stor opplutning
    på meningsmålingene?
    Hva kan vi gjøre for å klekke FRP koden?
    Innleder: Forfatter Magnus Marsdal

6. nov.  Helsesamfunnet.
    Innleder: Professor i sosialmedisin Per Fugelli.

10. des.  Julemøte på Kvalbein Gård.

årsmelding 2008 for

flt seniorklubb aVd. 22 i rogaland
Ka

lb
ein
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ård Brusand Seniorenes Julemøte 2008



årsberetning 2008           11

Ka
lb

ein
 G

ård Brusand Seniorenes Julemøte 2008

Leder Bjørn Nedreaas

Nestleder Ranveig Johansen

Sekretær Jorunn Egeland

Kasserer Wenke Heien

Informasjons-/org.leder
 Brikt-Terje Skipanes

Studieleder Harald Berge

Styremedlemmer Marcia Lynn Pettersen
 Alice Helen
 Ferkingstad
 Arild Karlson
 Rune Jakobsen
 (studentkontakt)

Varamedlemmer Arnold Lindanger
 Geir K. Kjeldsen
 Aud Sissel Birkeland

Seniorkl. representant
 Petter Gabrielsen

Revisorer 1. Rune Røisland
 2. Finn Andersen

Valgkomite 1. Marit Nilsen (leder)
 2. Odd Inge Finne
 3. Harry Skulevold
 4. Harald Berge (styret)

Representanter og utvalg
Forbundsstyret  Ranveig Johansen 

Landsorganisajonen i Norge,
representantskapet Jorunn Egeland 

Samvirkende fagforeninger, Stavanger
 Brikt-Terje Skipanes
 Finn Andersen
 Jorunn Egeland
 Harald Berge
 Rune Jakobsen

Samvirkende fagforeninger,
kontrollkomiteen Ranveig Johansen

LO i Stavanger og Omegn, styret
 Brikt-Terje Skipanes
 

LO i Stavanger og Omegn,
representantskapet Ranveig Johansen
 Jorunn Egeland
 Harald Berge
 Rune Jakobsen
 (vararepresentant)

LO i Haugesund og Omegn,
representantskapet Bjørn Nedreaas
 Alice Ferkingstad
 Marit Hinderaker,
 vararepresentant 

LO i Indre Ryfylke, styret
 Arnold Lindanger

LO i Indre Ryfylke, representantskapet
 Eli Bjellebø Kallevik 

LO i Dalane, styret Aud Sissel 
Birkeland
 
LO i Dalane, representantskapet
 Marcia Lynn Pettersen
 Arild Karlson
 Geir Kjeldsen
 (vararepresentant)

AOF Sandnes & Jæren, styret
 Ranveig Johansen

AOF Sandnes & Jæren, representantskapet
 Harald Berge
 Jorunn Egeland

AOF Haugalandet, representantskapet
 Bjørn Nedreaas
 Alice Ferkingstad

AOF i Dalane, representantskapet
 Wenke Heien
 Arild Karlson
 Geir Kjeldsen,
 vararepresentant

Redaksjonskomité Ranveig Johansen
 (redaktør)
 Bjørn Nedreaas
 (redaksjon/korrektur) 

Forsikringskontakt Petter Gabrielsen

Norsk Folkehjelp Petter Gabrielsen

styrets saMMensetning
styret for 2008 har bestått av følgende personer
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Returadresse:
FlT avd. 22 i rogaland
Folkets Hus.
løkkeveien 22
4008 Stavanger

layout &
 trykk: lura Trykkeri as

årsmøtet avholdes

lørdag 14. mars 2009 kl. 15.30

Quality airport hotel 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

forslag til årsmøtet må være styret i hende 

innen fredag 27. februar 2009

avdelingsstyret oppfordrer alle medlemmer til å delta på årsmøtet

innkalling til årsMøte
flt – aVdeling 22 i rogaland


