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2011 har vært et spennende og utfordrende år for avdel- 
ingen. Den økonomiske situasjonen i Europa har også satt 
sitt preg på næringslivet i nedslagsfeltet til avdelingen. Det 
er særlig eksportnæringene som blir direkte berørt, men det 
fører som regel til at også underleverandører blir rammet av 
innskrenkninger. Likevel har avdelingen også i 2011 hatt en 
ikke ubetydelig medlemsvekst og vi fikk 146 nye medlem-
mer. Dette har gitt en nettoøkning på 83 medlemmer og  
avdelingen har pr. 31.12.11 1886 medlemmer.

I januar arrangerte FLT sin tredje superkurshelg med ca. 
100 deltagere hvor flere av avdelingens tillitsvalgte og med-
lemmer deltok. Dette er en fantastisk mulighet til å treffe 
fagforeningskamerater fra hele landet og å utveksle erfaring 
med andre FLT-ere. Temaene som deltakerne kunne velge 
blant var Ny i FLT, Lover og Avtaler, Organisasjonsarbeid 
og Rekrutteringsarbeid. Det ble en kjempehelg med stort 
engasjement, og det var vel grunnen til at det ble arrangert 
en ny superkurshelg i august.

I 2011 ble det også inngått en samarbeidsavtale med  
Lederne. Dette vakte noe oppsikt, men avtalen går ut på  
å samarbeide på følgende områder: Næringspolitikk og  
sysselsetting, Lov- og avtaleforhold, Internasjonalt arbeid, 
Arbeidsmiljø, Kompetanseutvikling, Forskning og teknol-
ogiutvikling, Ytre miljø og teknologi, Etiske spørsmål,  
Høringer og Globale utviklingstrekk som påvirker norsk 
fagbevegelse. FLT og Lederne vil fortsatt være konkurren-
ter og kjempe om de samme medlemsgruppene.

Årets tariffoppgjør ble gjennomført uten brudd og med gode 
resultat for alle overenskomstene. I 2011 ble det også opp-
rettet tariffråd innenfor de største tariffavtalene som er  
Arbeidslederavtalen, Teknisk funksjonæravtalen inkl. Att-
føringsbedriftene, ASVL-avtalen og Arbeidslederavtalen 
innenfor hotell og restaurant. Avdelingen har en represen-
tant i tariffrådet, og det er Elisabeth Strøm som tilhører 
overenskomstområdet for Tekniske funksjonærer.

Det ble også arrangert en næringspolitisk konferanse der 
målsettingen var å gi deltakerne motivasjon til å ta del i den 
næringspolitiske debatten. Vi i FLT bør fremstå blant de 
beste til å finne gode løsninger der noen av svarene er ny 
teknologi og innovasjon. FLTs medlemmer er sentrale i slik 
innovasjon innenfor mange spennende virksomheter og vil 
kunne bidra til å løse morgendagens utfordringer.

2011 var det året både forbundet og avdelingen fylte 60 år 
og brukte markeringen til å dele ut FLTs utdanningspris til 
minne om Magnus Midtbø. Historien om FLTs siste 10 år 
som er kommet i bokform ble også presentert her. Forbun-

dets feiring ble avsluttet med deltakelse i 1. mai  
toget i Oslo, der forbundet gikk nesten fremst i 
toget med Eikanger-Bjørsvik Musikklag 
som skapte stor stemning. Avdelingen 
markerte 60-årsdagen på fjorårets av-
delingskonferanse sammen med konfe-
ransens deltakere, jubilanter og noen 
inviterte gjester. 

En ekstrem og ufattelig katastrofe 
rammet landet 22. juli. Bomben i regje-
ringskvartalet og massedrapene på AUFs 
sommerleir på Utøya vil prege arbeider-
bevegelsen og Norge for fremtiden. Vi i FLT 
har ikke fått noen informasjon om at vi har med-
lemmer som var direkte berørt av denne tragedien. 
FLTs kontorlokaler var intakt og ingen vinduer ble knust. 
– Våre tanker går til de rammede og pårørende.

FLT bidrar også med økonomisk hjelp og solidaritet utenfor 
landets grenser. 100 000 kr til Japan etter jordskjelvet og 75 
000 kr til tørkekatastrofen i Afrika er bare noen eksempler 
på dette. Avdelingen støttet også tørkekatastrofen i Afrika 
med 5000 kr. 

Satsingen på studenter begynner å vise resultater og forbun-
det har økt antall studentmedlemmer pr. 30.11.11 til 220. 
Det var 133 på samme tid året før og dette er en gledelig 
utvikling. Nå blir det også arrangert konferanser for studen-
tene og de fikk muligheten til å delta på årets superkurshelg 
i januar. Vi våger den påstanden at hadde ikke avdeling  
22 stått på for studentsatsingen på siste landsmøte, er det 
ikke sikkert vi hadde fått til denne veksten. Oppfordringen 
til alle våre medlemmer er å markedsføre FLTs student-
medlemskap til barn og barnebarn og andre som er under 
utdanning.

Avdelingen har også i 2011 satset på profilering og verving. 
Beklageligvis har vår informasjons/organisasjonsleder fått 
endrede arbeidsoppgaver og har ikke lenger mulighet til å 
benytte seg av frikjøpsordningen vi har etablert. Dette fikk 
selvfølgelig konsekvenser for rekrutteringen siste del av 
året, men vi håper å komme sterkere tilbake i 2012. Det har 
også vært et mål for avdelingen å ha tillitsvalgte på heltid. 
Så langt har ikke økonomien tillatt en slik ordning men  
avdelingen ser på denne muligheten kontinuerlig. Informa-
sjons-/organisasjonsleder er fortsatt tilgjengelig for hjelp og 
støtte via telefon og e-mail.

Bjørn Nedreaas
Leder avdeling 22 i Rogaland
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Informasjonsarbeidet i Avdeling 22 ble en spennende utfor-
dring også dette året.

I år ble det noe mindre feltarbeid enn ønsket. Grun-
nen til dette er at ukedagen som ble benyttet til 

besøk og vervemøter opphørte i høst, men 
avdelingen håper at undertegnede igjen 

kan få frigitt en dag i uken av arbeidsgi-
ver. Med et presset arbeidsmarked i Ro-
galand for tiden så får vi være tålmo-
dige og kanskje se oss om etter andre 
løsninger.
Informasjon ut fra avdelingen til med-

lemmer og tillitsvalgte har i all hoved-
sak foregått over e-post og telefon, og 

medlemmer generelt skal ikke merke noen 
dårligere service enn før. Vi gir alltid tilbake-

melding og svar på alle henvendelser.
Vi har gjennomført flere bedriftsbesøk. Det første 

møtet var med Man Last & Buss og møtet førte til flere nye 
medlemmer den første uken av året. 
Siste uke i januar gikk turen til Fatland i Ølen. Hos Fatland 
var dette det første vervemøtet funksjonærene hadde hatt 
med en funksjonærorganisasjon. Etter møtet fulgte to inn-
meldinger og tett kontakt med flere ansatte, noe som førte 
til fem innmeldinger. Dessverre ble det noe kluss med inn-
meldingene i forbundet (ferietid), samt at NHO ikke ville 
godkjenne tariffavtale for arbeidsledere ved bedriften. NHO 
mente at arbeidslederne i større grad selv tok del i arbeidet 
– operatør med utvidet ansvar. Vi liker ikke denne utvan-
ningen av arbeidslederoppgavene. I tiden som fulgte med 
ventetid og oppklaringsmøte på høsten, endte det hele med 
at alle fem (inkludert de to som var godkjent på tariffavtale) 

valgte å trekke seg fra medlemskap i FLT. Saken ga oss er-
faring om at vi må møte denne type bedrifter på et mer 
grundig vis.
Fra februar og utover har vi hatt stand på UiS Stavanger og 
HSH Haugesund. Nye studentmedlemmer har det blitt det 
siste året også. Vi var også med på fadderuken ved UiS hvor 
vi tydelig fikk vist frem FLT. Det som har vist seg vanske-
lig, er å invitere studentene ut en kveld på Pizza. Vi fikk 
dessverre ikke god nok respons på noen av våre tre forsøk. 
Studenttillitsvalgt Kjetil Steinsland har vært en god bidrags-
yter til det arbeid vi sammen har gjort i forbindelse med 
studentverving. Vi må nok tenke nytt og finne nye tiltak 
sammen med studentene. Dessverre mistet vi også vår støtte 
fra Sunniva Ruminper, som var prosjektansatt (LO stat) mot 
studentverving. Hun gikk over til en sentral stilling i LO. 
Dette førte til at vervearbeidet ikke hadde den samme glø-
den utover høsten. Satsingen fra forbundets side er det ikke 
noe å utsette på. Viljen til studentverving er stor, men res-
sursene for å utføre fysiske treff blir en utfordring vi må 
søke å løse sammen med de sentralt ansatte i FLT.
Avdelingskonferansen i mars ble igjen godt mottatt av våre 
medlemmer. Tilbakemeldingene har vært positive og alle 
ønsker at vi fortsetter med dette gode arbeidet. Å komme 
sammen over kommunegrensene oppleves positivt og utvi-
klende for vår lokalorganisasjon. Programpostene med kli-
maforskning og blåbær ga en god start, og med påfølgende 
bedriftspresentasjon og myteknusing av forbundets egen 
Frode Janborg, ble konferansen veldig god. Klarer vi å leve 
opp til forventningene hvert år? Det håper og tror vi. Det er 
ønskelig at enda flere medlemmer vil delta på konferansene 
og at vi klarer å få med oss flere og flere førstegangsdelta-
kere hvert år.

Henvendelser fra medlemmer som ønsker hjelp 
kommer jevnlig inn på telefon og e-post. Etter at 
undertegnede måtte tilbake i 100 % stilling, blir 
nødvendigvis e-post mer benyttet. Henvendelser 
det ikke kan svares på umiddelbart blir videresendt 
til forbundet sentralt for hjelp. Vi tror ikke at dette 
har gått utover bistand og hjelp til våre medlem-
mer.
I 2011 hadde vi fem saker hvor det var behov for 
bistand fra forbundet sentralt. Internt i vår avdel-
ing ble sakene delt mellom leder Bjørn Nedreaas 
og undertegnede i forhold til hvor i fylket de som 
henvendte seg hørte hjemme.
Rogaland vil fortsatt oppleve stort arbeidspress 
slik at potensialet for medlemsvekst er større enn 
noen gang tidligere. Dette vil føre til større aktivi-
tet og enda mer behov for service fra avdelingen i 
tiden framover.

Brikt – Terje

Brikt-Terje Skipanes, Inform
asj on- og O

rganisasjonsleder

inForMasJons-/organisasJonsarbeid 2011
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Følgende personer vil bli tildelt forbundets hederstegn
for oppnådd 25, 40, og 50 års medlemskap i 2011.

25-års nålen 40-års nålen 50-års nålen

Forbundets hederstegn i 2011

Asheim Egil

Auestad Tore

Borlaug Geir

Bruvik Johan

Bøe Arnulf

Dragøy Dag

Dunne Vicent Martin

Egeland Jorunn

Galta Ove

Gilje Ingve

Hellevik Svein M

Hernes Steinar

Hersdal Jan

Horpestad Rune

Hovland Kjell Vidar

Haaland Terje

Håvik Ernst Roger

Håvardsen Per Steinar

Idsø Tore

Klungtveit Arnt

Klungtveit Børge

Kollsgård Jostein

Kolstø Inger Elise

Larsen Alf Konrad

Leifsen Leif Audun

Løland Dag

Løvlie Odd Ingolf

Madsen Åge Sigmund

Meland Leif Ståle

Midtbø Ole Birger

Mortensen Ernst

Mæhle Even

Mølster Carl Eivind

Nesvik Kjetil

Nilssen Almar Dag

Ouff Audun

Reitan Rolf

Røgenes Egil

Røkbuvold Morten Jan

Sjøberg Bror

Stornes Roald

Støvlen Elisabeth

Sund Knut Finn

Svendsen Svein Ove

Sæstad Thora

Sørbø Svein Helge

Sørensen Benny

Tjetland Lyder

Todnem Kurt

Tofteland Kurt Willy J

Torbergsen Helge

Tungland Torbjørn

Tykhelle Knut

Vikingstad Øystein

Wagle Jostein

Øvrebø Tor Jan

Abelsen Malvin H

Berg Odd Arne

Birkeland Einar

Bøe Olaf M

Egeli Arvid

Hetlelid Magne Mikal

Hjelmtveit Johannes

Høyland Asbjørn

Høyvik Arnstein

Jacobsen Torvald

Johansson Ernst A

Kallevik Karl J

Koldal Johan

Lende Sverre

Lie Hans Birger

Ljostveit Tor Magne

Mannes Odd Terje

Mikalsen Kjell Arne

Nilsen Vidar

Olsen Kåre Johannes

Seglem Kåre K

Sjurseth Johannes

Skjæveland Karl

Tvedt Svein R

Tveit Aslaug

Vinterstø Arnfinn

Wikre Odd Ragnvald

Aase Johannes L

Hovland Jan Asbjørn

Hult Øyvind

Nilsen Rolf Egild

Sunde Kåre

Vatland Alf Tore
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aVdeling 22 i rogaland

utdrag Fra MarKedsplan 2011

Markedsmål:
Langsiktig målsetting: Den langsiktige målsettingen er å øke engasjementet blant tillitsvalgte og medlemmer

Kortsiktige målsettinger: Resultat: 
- Rekruttere 200 nye medlemmer - 136 nye medlemmer 
- Rekruttere 50 studentmedlemmer - 8 nye studentmedlemmer  
- Tydeligere profilering av forbundet - Se plan for profilering
- Synliggjøre avdelingens sentrale tillitsvalgte - Fagblad/medlemsblad/media
- Tettere kontakt med bedriftskontakter/-grupper - Se besøksplan og kurs/konferanser
- Bedrifts- og skolebesøk - Se besøksplan og kurs/konferanser
- Gjennomføre planlagte kurs og konferanser - Gjennomført alle fire planlagte konferanser
- Gjennomføre studentarrangementer - Ikke gjennomført

BesøKspLan – sKoLeR

Tiltak Hensikt når Forventet effekt status pr. 31.12.2011

skolebesøk:
- Teknisk fagskole, 
  Stavanger
- Offshore tekniske 
  fagskole
- Haugesund Maritime 
  f.skole
- Universitetet i 
  Stavanger
- Høyskolen Stord 
  Haugesund
- Handelshøyskolen BI

- Verve nye student-
  medlemmer
- Informasjon og 
  rekruttering, synlig-
  gjøring av FLT
- Oppfølging av 
  skolebesøk
- Pleie student-
  medlemmer

Høst
Kontinuerlig

Kunnskap om FLT og 
Addisco blant studenter.
Flere studentmedlemmer. 
Hjelp til studenter som vil 
organisere seg.

- 20/1 Vervedag på HSH 20/1
- 24/2 Studentstand UiS
- 3/3 Studentstand UiS
- 18/8 Studentuka på UiS (fadderuke)
- 19/8 Studentuke på UiS (fadderuke)
- 1/9 Studentstand HSH 

BesøKspLan – BedRiFTeR 

Tiltak Hensikt når Forventet effekt status pr. 31.12.2011

Bedriftsbesøk i Ryfylke. Kontakt med tillitsvalgte 
og medlemmer. 
Verving, opplysning og 
informasjon.
Oppfølging av bedrifts-
besøk.

1. halvår/
2. halvår

Flere fornøyde medlemmer, 
forbedret kontakt, nye 
medlemmer.
Hjelp for tillitsvalgte, større 
engasjement.

Utført bedriftsbesøk hos:
- Brødrene Jørmeland 

Bedriftsbesøk 
Haugalandet.

Kontakt med tillitsvalgte 
og medlemmer. 
Verving, opplysning og 
informasjon.
Oppfølging av bedrifts-
besøk.

1. halvår Flere fornøyde medlemmer, 
forbedret kontakt, nye 
medlemmer.
Hjelp for tillitsvalgte, større 
engasjement

Bedriftsbesøk 
Stavangerregionen.

Kontakt med tillitsvalgte 
og medlemmer. 
Verving, opplysning og 
informasjon.
Oppfølging av bedrifts-
besøk.

2. halvår Flere fornøyde medlemmer, 
forbedret kontakt, nye 
medlemmer.
Hjelp for tillitsvalgte, større 
engasjement.

- 13/1 MAN Last og Buss AS, 5 nye 
- 15/2 AOP, 8 nye
- 7/4 Kaefer Energy AS, 2 nye
- 5/6 FKRA vervemøte 

Bedriftsbesøk 
Dalaneregionen.

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

2. halvår Flere fornøyde medlemmer, 
forbedret kontakt, nye 
medlemmer.

Bedriftsbesøk Ølen og 
Vindafjord, Sauda.

Kontakt med tillitsvalgte 
og medlemmer. 
Verving, opplysning og 
informasjon.
Oppfølging av bedrifts-
besøk.

I løpet 
av året

Flere fornøyde medlemmer, 
forbedret kontakt, nye 
medlemmer.
Hjelp for tillitsvalgte, større 
engasjement.

- 28/1 Vervemøte hos Fatland Ølen
- 17/2 Vervemøte hos Fatland Ølen, 6 nye
- 8/9    Møte hos Fatland Ølen

IT – bedrifter. Verve nye medlemmer. I løpet 
av året

Organisere medlemmer 
i IT - bedrifter
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pLan FoR møTeR, KURs og KonFeRanseR

Tiltak Hensikt når Forventet effekt status pr. 31.12.2011

Konferanse/årsmøte. - Profilere avdelingen 18. – 20. 
mars

Engasjere medlemmene, 
fornøyde medlemmer, økt 
medlemsvekst.

- 76 deltakere 

Konsernkonferanse 
tillitsvalgte Nortura.

- Konsernorganisering
- Økt kunnskap

22. – 24. 
mars

Utfordringer for tillitsvalgte 
i konsernet, konsernorgani-
sering av bedriftsgruppen.

-  8 deltakere

Regionkonferanse. - Videreutvikle regions- 
  samarbeidet
- Samarbeid om kurs og  
  konferanser
- Organisasjonsutvikling 
- Velge representanter til 
  landsrådet

Vår 
(avd. 93)

Høst 
(avd. 107)

Økt engasjement og bedre 
samarbeid i regionen blant 
medlemmer og tillitsvalgte.

- 14 deltakere

- Ikke gjennomført

Lønnskonferanse. - Opplæring i bruk av 
  over  enskomster i 
  lønnsforhandlinger, 
  protokoll, 
  forhandlingsteknikk

1. – 2. april Økt kunnskap om lønns-
forhandlinger i henhold til 
forbundets overenskomster.

- 13 deltakere

Studentkonferanse
(avklares med forbundet).

- Markedsføring
- Profilere FLT
- Skape interesse

Høst Flere studentmedlemmer. - Ikke gjennomført

Styrekonferanse. - Utvikling av avdelingen
- Utarbeide markedsplan 
  2012

4. – 6. 
november

- Bli bedre på å beholde 
  eksisterende medlemmer, 
  samt rekruttere nye
- Styrke samarbeidet i styret

- 11 deltakere

Videreføre 
regionsamarbeid.

- Samarbeid om kurs og 
  ressurser

Kontinuerlig - Godt skolerte medlemmer
- Verve studentmedlemmer

- Gjennomført

Medlemsmøter. - Opplysning og debatt Ved behov - Nødvendig informasjon/
  beslutning

- Ikke gjennomført

Kartlegging av bedrifter 
og medlemmer.

- Kartlegge type bedrifter 
  hvor FLT kan organisere

Kontinuerlig - Verve flere medlemmer på 
  nye bedrifter

- Ikke gjennomført

pLan FoR pRoFiLeRing

Tiltak Hensikt når Forventet effekt status pr. 31.12.2011

Eget vervemateriell, 
reklameartikler 
- USB-stick m/info om 
  FLT
- Paraplyer

Synliggjøring, 
profilering.

Snarest Synliggjøring, 
merkevarebygging.

- Ikke gjennomført

Vervemøte/infomøte med
servering (studenter).

Verve studenter. Oktober Flere medlemmer. - Studentverving Haugesund 18/2 – avlyst,
  ingen respons
- Studentverving Stavanger mars – avlyst, 
  ingen respons

- Avdelingskalender 2012
- Studentkalender 2012
- Verveplakater
- Verveark
- Sola Brass-kalender
 - Stand med roll ups    
   (studenter)
- Avisreklame

2011 Synliggjøring, informasjon. - Avdelingskalender til verving
- Studentkalender til verving
- Annonse i Lokalavisen
- Annonse i avisen Handel & 
  Serviceavisen
- Annonse i magasin for EnergiRike
- FLT-banner

Visjon: For en Lettere og Tryggere hverdag!

Målsettinger: FLT skal være et naturlig førstevalg for våre målgrupper.
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sTyRe- og aRBeidsUTvaLgsmøTeR
Avdelingen har avholdt fem styremøter, mens arbeids utvalget 
i perioden har hatt fire møter. Hovedsakene for styret har 
vært utarbeidelse og oppfølging av markedsplan, rekrut tering 
med hovedvekt på studenter, oppfølging av økonomi samt 
 løpende saker. Mange medlemmer tar kontakt med avdel-
ingen for hjelp og støtte. 

ÅRsmøTe og jUBiLanTFesT
Årsmøte
Avdelingen avholdt årsmøte i tilknytning til avdelingskonfe-
ransen den 19. mars. Årsmøtet vedtok seks forslag. Det  møtte 
56 medlemmer.

jubilantfest/60-årsmarkeing
Avdeling 22 i Rogaland fylte 60 år 27.april. Dette ble markert 
i forbindelse med avdelingskonferanse og jubilantfest på 
Sola Strand Hotel. Avdelingen hadde totalt 46 jubilanter, og 
av disse deltok en 25-årsjubilant, åtte 40-årsjubilanter og 
seks 50-årsjubilanter. Til sammen 115 personer deltok på 
 jubilantmiddag og feiring. Det ble servert tre retters fest-
meny, og det var taler og hilsener til jubilantene. Forbundet 
var representert med Jonny Simmenes, som bisto ved ut-
delingen av forbundets hederstegn og blomster fra avdel-
ingen. Etter middagen var det dans og god stemning til langt 
på natt.

1. mai
Avdelingen var representert med FLT-fana i 1. maitoget i 
 Stavanger. 
Deltakere var Brikt-Terje Skipanes, Helga Skjeie, Torstein 
Engevik og Jorunn Egeland.
Toget gikk som vanlig fra Folkets Hus til Byparken, hvor det 
var festmøte. 

møTeR og KURs i Regi av FoRBUndeT
Forbundsstyremøter
Ranveig Johansen og Bjørn Nedreaas har deltatt på forbunds-
styremøter, landsrådsmøter og 1. mai-/60-årsmarkering for 
Forbundet sentralt.

superkurshelg januar
To personer fra styret var på superkurshelg på Sørmarka 21. 
– 23. januar.
Brikt-Terje Skipanes deltok på kurs i rekruttering, mens Erik 
Melsom deltok på Lov og avtaleverk.

superkurshelg august
Tre personer fra avdelingsstyret var på superkurshelg på 
 Sørmarka 19. – 21. august.
Bjørn Nedreaas, Aud Sissel Birkeland og Eli Bjellebø Kalvik 
deltok på kurs i styrearbeid.

KURs og KonFeRanseR
Avdelingen har i løpet av 2011 avholdt fire konferanser.

avdelingskonferanse
Avdelingen avholdt årets avdelingskonferanse, den femte i 
rekken, på Sola Strand Hotel i tiden 18. – 20. mars. Konfe-
ransen var åpen for alle yrkesaktive medlemmer, og hadde 76 
deltakere pluss foredragsholdere. Konferansen var meget 
vellykket med mange aktive deltakere. Forbundet var repre-
sentert ved forbundsleder Jonny Simmenes.

Konsernkonferanse for nortura
Årets konsernkonferanse for Nortura var en konferanse for 
tillitsvalgte i region Vest og Nord. Syv deltakere samt vei-
leder Vegar Pettersen fra forbundet reiste til Vilnius i tiden 
22. – 24. mars. Hovedtema for konferansen var sammen-
slåing av FLT-bedriftsgruppene i konsernet. Deltakere fra 
 avdelingen var Harald Berge og Jorunn Egeland.

Lønnskonferanse
1.- 2. april ble det avholdt lønnskonferanse på Quality Hotel 
Residence i Sandnes. 
Vegard Hansen fra forbundet var veileder med god hjelp av 
Brikt-Terje Skipanes. 
Det var 13 deltakere på konferansen, som hadde hovedvekt 
på lønnsparagrafene i arbeidsleder- og Teknisk Funksjonær-
avtalen.

styrekonferanse
Årets styrekonferanse ble avholdt på Borgøy Fjord Konfe-
ranse i tiden 4. – 6. november. 1. nestleder i FLT, Ulf Madsen, 
var veileder og informerte om siste nytt fra forbundet. Ulf 
innledet også på temaet «Hvorfor verne om Arbeidsmiljø-
loven» og om bedrift i omstilling.
Styret diskuterte også ulike tema med betydning for avdelin-
gens markedsplan for 2012. Videre ble det tid til kulturvand-
ring med lokal guide på Borgøy med informasjon om stedet, 
historien og om livet til Lars Hertervig. Deltakere på konfe-
ransen var Bjørn Nedreaas, Inger Elise Kolstø, Jorunn 
Egeland, Wenke Heien, Brikt-Terje Skipanes, Harald Berge, 
Helga Skjeie, Erik Melsom, Eli Bjellebø Kalvik, Kjetil 
Steinsland og Petter Gabrielsen. 

KURs og KonFeRanseR i Regi av andRe
Regionkonferanse sørvestlandet
FLT avdeling 93 Sandnes og Jæren var arrangør av vårens 
regionskonferanse. Konferansen 
ble avholdt i Haugesund i tiden 8. – 9. april. Informasjon fra 
avdelingene, resultater fra mellomoppgjøret og samarbeid 
for 2. halvår var tema på konferansen. Irene Frenger var vei-
leder. Fra avdeling 22 deltok Inger Elise Kolstø, Brikt-Terje 
Skipanes, Wenke Heien, Kjetil Steinsland og Jorunn Egeland.

Møter og arrangeMenter 2011  
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energiRikekonferanse
EnergiRikekonferansen er en årlig konferanse om energi, 
klima og verdiskapning.
Bjørn Nedreaas deltok på konferanse i Haugesund i tiden 9. 
– 10. august. 

møTeR i Lo-sammenHeng
Lo i norge
Aud Sissel Birkeland har møtt i LOs representantskap i feb-
ruar og april, som valgt representant fra forbundet. 

styringsgruppe for studentverveprosjekt 
Brikt-Terje Skipanes sitter i styringsgruppen for student-
verveprosjektet og har deltatt på møter i forbindelse med 
dette. Kjetil Stensland har også deltatt på noen av disse 
 møtene. 

Los olje- og gasskonferanse
Konferansen ble arrangert 9. – 10. november på Scandic 
 Bergen City.
Helga Skjeie representerte avdelingen.

Lo i sTavangeR og omegn
styremøter
Rune Jakobsen sitter i styret for LO i Stavanger og Omegn, 
og har deltatt på styremøter.

Representantskap
LO i Stavanger og Omegn avholdt årsmøte den 18. mai. Rune 
Jakobsen ble gjenvalgt til styret og som varamedlem til LOs 
fylkeskonferanse i Rogaland. Brikt-Terje Skipanes ble valgt 
inn i kontrollutvalget og som varamedlem til LOs fylke-
skonferanse i Rogaland.
FLT var på dette møtet representert ved Harald Berge og 
 Jorunn Egeland.

Lo i dalane 
Aud Sissel Birkeland og Wenke Heien har deltatt på styre-
møter, representantskapsmøter og årsmøte. Wenke har også 
deltatt på stand på torget for LO/FLT i forbindelse med 
Bluesfestivalen i mai. Hun deltok også på stand for LO i 
 september.

Lofavørkomitéen
Møte i LOfavørkomitéen avholdt i mars. Wenke Heien deltok. 

Lo i indre Ryfylke
Det har ikke vært innkalt til møter i perioden. FLTs represen-
tant er Eli Bjellebø Kalvik.

Lo i Haugesund og omegn
Inger Elise Kolstø deltok på årsmøte i LO i Haugesund den 
11. april.

samvirkende fagforeninger, stavanger
Torsdag 19. mai ble det avholdt årsmøte i Samvirkende Fag-
foreninger i Stavanger. 
Jorunn Egeland ble valgt som vararepresentant til forret-
ningsutvalget, mens Ranveig Johansen og Kåre Walvik ble 
gjenvalgt til henholdsvis kontrollkomiteen og innstillings-
komiteen. Jorunn Egeland og Harald Berge representerte av-
delingen på møtet. 
Ranveig Johansen har deltatt på møte i kontrollkomiteen 
mens Jorunn Egeland har deltatt på styremøter i forretnings-
utvalget.

Folkets Hus i stavanger
Petter Gabrielsen har deltatt på flere informasjonsmøter 
 angående ombygging og drift av kafeen på Folkets Hus i 
 Stavanger.

norsk Folkehjelp
Petter Gabrielsen er avdelingens representant i Norsk Folke-
hjelp, men har ikke mottatt møteinnkallinger i løpet av året.

aoF 
aoF sandnes & jæren
styremøter og årsmøte
Ranveig Johansen er styremedlem i AOF Sandnes & Jæren, 
og har deltatt på styremøter og årsmøtet som ble avholdt 14. 
juni. Harald Berge og Jorunn Egeland representerte avdel-
ingen. 

aoF Haugalandet
AOF Haugalandet avholdt årsmøte den 14. april. Bjørn 
Nedre aas representerte avdelingen.

KonToRdag
Kontoret har holdt åpent hver onsdag formiddag, bortsett fra 
i sommerferien. 
Det har også vært avholdt møter med medlemmer og tillits-
valgte utenom åpningstiden, etter avtale.
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Det må sies at året 2011 har hvert et meget aktivt og inn-
holdsrikt år for seniorklubben. Vi har hatt et meget variert 
møteprogram som har gitt oss stor oppmerksomhet i pres-
sen. I forbindelse med kommunevalget deltok vi aktivt på 
møte som Eldrerådet i Stavanger arrangerte om eldrepoli-
tikken. Før valget var det stor debatt om bybane kontra 
bussvei og i den forbindelse var Helge Ytreland fra Statens 
Vegvesen og gav oss viktig informasjon om trafikkproblem-
ene i Stavanger regionen. Magnus Takvam som er kommen-
tator i NRK var og gav sitt syn på om den Rød Grønne  
Regjeringen har svart til forventningene. Cecilie Bjelland 
som er leder i Aps bystyregruppe informerte om sitt syn på» 
hva som skjer med byen vår « etter kommunevalget. 

Det er i 2011 avholdt 9 medlemsmøter og 4 styremøter.

12. januar .......... Lyse Energi sin virksomhet og framtid. 
Innleder Anne Karin Eielsen. Senior 
Kommunikasjonsrådgiver.

9. Februar. ......... Årsmøte. Lederen i FLT avd 22 Bjørn 
Nedreaas fortalte om avdelingens 
virksomhet.

9. mars ............... Helge Ytreland fra Statens Vegvesen 
redegjorde for hva som er problemene og 
hva som må gjøres for å løse trafikkpro-
blemene i Stavanger regionen.

13. april ............. Har den Rød Grønne Regjeringen svart 
til forventningene? Innleder Magnus 
Takvam. Kommentator i NRK.

11. mai ............... Svein Tinnesand. Leder av LHL i 
Stavanger innformerte om hvem er og 
hva gjør Landsforeningen for Hjerte og 
Lungesyke.

14. september ... Leder i FLT sentralt Jonny Simmenes 
informerte om FLTs Seniorpolitikk.

19. oktober ....... Cecilie Bjelland Leder av Aps bystyre-
gruppe gav sitt syn på «hva som skjer 
med byen vår etter kommunevalget»

9. november ...... Samhandlingsreformen. Hva er det? Og 
hva vil den bety for oss? Innleder Atle 
Larsen. Pasientombud i Landsforeningen 
for Hjerte og Lungesyke.

14. desember ..... Julemøte med bedriftsbesøk på Nortura 
(Gilde Agro) og julebuffet i Westernbyen 
ved Kongeparken.

styret for 2011 Leder/Kasserer ....... Petter Gabrielsen
 N.leder/Sekretær ..... Odd Wetteland
 Styremedlem .......... Bjørn Tengesdal
 Styremedlem .......... Arne Sæthre

Styret

Flts seniorKlubb aVd. 22 i rogaland
Årsmelding 2011 fra
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Leder ...................................Bjørn Nedreaas ..................................Hydro Aluminium Karmøy
Nestleder ............................. Inger Elise Kolstø ..............................Zalaris AS
Sekretær ..............................Jorunn Egeland ..................................Nortura Forus
Kasserer ...............................Wenke Heien ......................................Aker Solutions Egersund
Informasjons-/org.leder .......Brikt-Terje Skipanes ..........................Aker Solutions Stavanger
Studieleder ..........................Harald Berge ......................................Nortura Forus

Styremedlemmer .................Alice Helen Knutsen ..........................Aski AS
 Elisabeth Strøm..................................Aker Solutions Bergen
 Eli Bjellebø Kalvik ............................Rysteg AS
 Erik Melsom ......................................Fabricom AS
 
Varamedlemmer ..................Aud Sissel Birkeland  ........................Covent AS
 Ranveig Johansen ..............................Aker Solutions Stavanger
 Helga Skjeie .......................................Bergen Group Rosenberg AS

Student-/ungdomskontakt ...Kjetil Steinsland ................................Høyskolen Stord Haugesund 
Seniorrepresentant ..............Petter Gabrielsen ................................Leder seniorklubben

Revisorer .............................1. Rune Røisland................................Bergen Group Rosenberg AS 
 2. Jan Olav Hansen ............................Uninor AS

Valgkomité 1. Randi Flesjå ...................................Hydro Aluminium Karmøy  
 2. Odd Terje Sandvik .........................Felleskjøpet Rogaland Agder
 3. Brikt-Terje Skipanes ......................Styrets representant

Representanter og utvalg
Forbundsstyret  .......................................................... Ranveig Johansen 
Forbundsstyret (vararepresentant) ............................. Bjørn Nedreaas

Landsorganisasjonen i Norge, representantskapet .... Aud Sissel Birkeland 

Samvirkende fagforeninger, Stavanger ..................... Jorunn Egeland (forretningsutvalget)
 Helga Skjeie
 Harald Berge
 Brikt-Terje Skipanes 

Samvirkende fagforeninger, kontrollkomiteen ......... Ranveig Johansen

LO i Stavanger og Omegn, styret .............................. Rune Jakobsen
LO i Stavanger og Omegn, representantskapet ......... Helga Skjeie
 Jorunn Egeland
 Harald Berge
 Brikt-Terje Skipanes (vararepresentant)

LO i Haugesund og Omegn, representantskapet ....... Bjørn Nedreaas
 Alice Ferkingstad
 Inger Elise Kolstø (vararepresentant)
LO i Indre Ryfylke, styret ......................................... Eli Bjellebø Kallevik 
LO i Indre Ryfylke, representantskapet .................... Ann Cathrin Hovland
 Arnold Lindanger (vararepresentant)
LO i Dalane, styret .................................................... Aud Sissel Birkeland
 Wenke Heien
LO i Dalane, representantskapet ............................... Anne Tysnes Egaas
 Jan Helge Havsø  

AOF Sandnes & Jæren, styret ................................... Ranveig Johansen
AOF Sandnes & Jæren, representantskapet .............. Harald Berge
 Jorunn Egeland
AOF Haugalandet, representantskapet ...................... Bjørn Nedreaas
 Alice Knutsen  
Redaksjonskomité (nettside) etc. .............................. Erik Melsom (webredaktør) 
 Brikt-Terje Skipanes (webredaktør)

Forsikringskontakt ..................................................... Petter Gabrielsen

Norsk Folkehjelp ....................................................... Petter Gabrielsen

stYrets saMMensetning
styret for 2011 har bestått av følgende personer
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Returadresse:
FLT Avd. 22 i Rogaland
Folkets Hus
Løkkeveien 22
4008 Stavanger
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årsmøtet avholdes

lørdag 17. mars 2012 kl. 16.15

scandic stavanger Forus

saksliste:

1. Åpning

2. Valg av møteleder og referent

3. Valg av to til å underskrive protokollen

4. Årsberetning

5. Regnskap 

6. Budsjett

7. Innkomne forslag

8. Valg

9. Avslutning

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen torsdag 1. mars 2012

avdelingsstyret oppfordrer alle medlemmer til å delta på årsmøtet

husk å melde deg på avdelingskonferansen 
som går 16.-18. mars. påmelding til avd22@flt.no
Konferansen er gratis for medlem, tilbud for ledsager.

innKalling til årsMøte
Flt – aVdeling 22 i rogaland


