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2014 har vært et spennende og utfordrende år for avdeling 22. 
Det mest spennende startet allerede for flere år siden ved at 
daværende ledere i avdelig 22 og 93 hadde mange fortrolige 
samtaler om å slå sammen de to avdelingene. For avdeling 93 
var dette en helt nødvendig prosess for at styret og medlem
mene skulle være positive til dette. Målet for begge avdeling
ene var at medlemmene skulle få et best mulig tilbud. Virkelig 
fart i prosessen kom det etter landsmøtet i FLT høsten 2013. 
 Delegatene fra de to avdelingene hadde en felles landsmøte
middag der sammenslåing ble diskutert av noen som deltok.
Det er ikke til å stikke under en stol at flere i styret i avdeling 
93 var skeptiske til å kjøre sammenslåingsprosessen så fort som 
det som ble gjort. Med god hjelp fra forbundet sentralt ble det 
arrangert uravstemning blant medlemmene i avdeling 93 og 
resultatet av denne var at 86% var positive til sammenslåing, 
11% var motstandere og 3% visste ikke.
Sammenslåing av avdelingene ble godkjent av forbundsstyret i 
februar 2014 og avdeling 93 ble deretter formelt oppløst og 
overført til avdeling 22 i Rogaland fra og med 01.03.2014. På 
årsmøtet i avdeling 22 fikk «gamle» avdeling 93 fire represen
tanter og vararepresentanter i det nye styret. Avdelingen har 
også en representant og første vararepresentant i forbunds
styret, begge ble valgt på landsmøtet høsten 2013.
For de som kom inn i det nye avdelingsstyret har det vært mye 
å lære. Arbeidsmåten i de to avdelingene har vært forskjellige 
og det har tatt tid til å lære hvordan avdeling 22 har arbeidet og 
det er nok fortsatt mye igjen å lære før alt går knirkefritt. De 
erfarne styremedlemmene har vært en uvurderlig ressurs i 
denne læringsprosessen og jeg vil takke disse for tålmodigheten 
de har vist.

Tariffoppgjøret 2014 endte med brudd på avtalen for Tekniske 
funksjonærer. Forbundet varslet plassfratredelse for 2177 
medlemmer ansatte på 23 bedrifter. Heldigvis kom det til 
enighet om ny avtale under meklingen og streiken ble ikke 
iverksatt. I skrivende stund er avtalen for AIM Norway i 
mekling. Ny frist for å komme fram til enighet er 3. februar 
2015. Uenigheten her er begrunnet i ny avtale for FLTs og 
Fellesforbundets medlemmer.

Avdeling 22 i Rogaland har pr. 31.12.2014, 2491 medlemmer. 
Av disse er 27 studentmedlemmer, 477 pensjonister og 1987 
yrkesaktive medlemmer. Det har vært 146 utmeldinger fra 
avdelingen i perioden og avdelingen har fått 205 nye medlem
mer, en netto vekst på 59 medlemmer. 
Det som er synd er at vi har så pass mange utmeldinger fra 
avdelingen uten at vi har greid å gjøre noe med dette. Noen av 
de utmeldte har skiftet stillinger som gjør at det ikke er naturlig 
at de fortsetter som medlemmer i FLT, utfordringen ligger i å få 
beholde de som heller ønsker å stå som uorganisert. 3 av de 
som ville melde seg ut og være uorganisert valgte å fortsette 
som medlemmer av FLT etter at leder hadde sendt epost til 
disse og informert om hva de sa fra seg av rettigheter.

FLT sentralt bidro med kr. 50.000 til TVaksjonen 2014 som 
gikk til Kirkens Nødhjelp. Avdelingen bevilget kr. 5.000 og 
oppfordret andre avdelinger til å gjøre det samme. De innsam

lede midlene skal brukes til å skaffe rent vann til  
1 million innbyggere i 8 land, blant annet i 
Sør Sudan.

Etter ferien fikk avdelingen merke inn
strammingene i oljeservicenæringen med 
noen få permitteringer men desto flere 
oppsigelser. Mange av disse sakene har 
blitt tatt hånd om av tillitsvalgte på 
bedriftene som er rammet og avdelingen 
har stilt opp der dette har vært ønskelig. 
Noen av sakene har vi fått oversendt fra 
forbundet sentralt, andre har tatt direkte 
kontakt med avdelingen for å få hjelp. I 
løpet av høsten hadde avdelingen i samarbeid 
med forbundet sentralt 14 saker. Noen av disse er 
det funnet løsning på mens andre fortsatt ligger og 
venter på sin løsning.

I 2014 la den nye regjeringen fram sitt første egensnekrede 
statsbudsjett og det er ikke noe som kommer «folk flest» til 
gode. De gir skattelette til de rikeste gjennom reduksjon i 
formueskatten som blir finansiert ved at de tar fra «folk flest». 
Arbeidsministeren har liberalisert arbeidsmiljøloven under 
dekke av at «folk flest» skal få frihet til å arbeide mer når de 
ønsker det og ha roligere perioder når dette er ønskelig. Det 
åpnes også for mer bruk av midlertidige ansettelser noe som 
visst nok skal få flere med nedsatt arbeidsevne ut i arbeidslivet. 
Dette er liberalistiske forslag som ikke er begrunnet i forsk
ning. Erfaringer fra de nordiske landene viser at bruk av 
midlertidige ansettelser bare resulterer i en ting, flere midler
tidig ansatte. Dette gir arbeidsgiverne mulighet for å bruke og 
kaste folk etter eget forgodtbefinnende. Et samlet LO, UNIO 
og YS har reagert kraftig mot uthulingen av arbeidsmiljøloven 
og det er vedtatt landsomfattende politisk streik mot dette 28. 
januar.
Det er godt for fagbevegelsen at regjeringen sitter midlertidig i 
sine stillinger.

Arbeidsministeren har vedtatt å sende flere av arbeidsmarkeds
tiltakene som er forbeholdt forhåndsgodkjente leverandører av 
attføringstjenester ut på anbud. Dette kan føre til en priskrig for 
å vinne anbud noe som igjen vil svekke lønns og arbeidsvilkår 
for de ansatte i disse bedriftene. Erfaringer fra Storbritannia der 
det var 2500 tiltaksarrangører når disse tiltakene ble konkur
ranseutsatt har 29 stk igjen og resultatet derfra er stor grad av 
monopoldannelse. Det er ingen ting som pr. i dag tilsier at nye 
aktører i dette markedet vil måtte ha kvalitetssikringssystemer 
med ekstern revisjon som sikrer en minimumskvalitet. For
slaget sier heller ingen ting om det byråkratiet som det vil 
medføre for NAV å håndtere dette.

Til høsten er det kommunevalg. Jeg håper at flest mulig av 
fagorganiserte vil avgi sin stemme ved valget og sørge for at vi 
får lokalpolitikere som er med oss og ikke mot oss.

Helge Stølen Reiestad, leder, avdeling 22 i Rogaland
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ORGANISASJONSARBEIDEREN 2014
Da avdelingen høsten 2014 stadig ønsket hjelp med orga
nisasjonsarbeid, og fordi undertegnedes arbeidsbelastning 

endret seg noe, så ble det igjen mulig å bruke en dag 
i uken til dette. 

Noen av arbeidsoppgavene er blant annet:
– Kartlegge kontaktpersoner i  

av del ingens medlemsbedrifter og 
skaffe epost adresser
– Bistand ved opprettelse av bedrifts
grupper

Det er oppnådd kontakt med de aller 
fleste av medlemsbedriftene, og opp

datert registre over tillitsvalgte og kon
taktpersoner. Avdelingen ønsker å være 

gode på informasjon, støtte og hjelp. 

Innhenting av riktig epost adresse på hvert enkelt 
medlem er noe som vil ta tid. I FLTs medlemsportal er de 
aller fleste registrert med samme epost adresse og telefon 
nummer som de brukte på tidspunktet for innmelding. Dette 
kan ha vært år tilbake i tid. Vi kan ikke se at medlemmer 
flest følger opp dette og oppdaterer «sin side» etter at de 
meldte seg inn. Vi må finne vår måte å innhente dette på, 

derfor oppfordrer jeg de som aldri logger seg inn på «min 
side» på FLT.no om å gjøre dette, kontrollere personopplys
ninger og kontaktinfo, og oppdatere til den mail / tlf som er 
i bruk nå i 2015. Dere kan også sende en mail til avdelingen 
avd22@flt.no så korrigerer vi de personlige opplysningene. 

Behovet for hjelp til det daglige tillitsvalgtarbeidet er  under 
  vurdert. Å påta seg tillitsverv i en ellers hektisk  arbeids  
hverdag er ikke enkelt. Hjelp fra avdelingen vil for noen 
være helt avgjørende for å få gjort nyttig tillitsvalgt arbeid 
for medlemmene. Erfaringene jeg gjør meg er at de som 
kontaktes er veldig takknemlig for dette. Å gjøre  tingene 
riktig første gangen når en etablerer bedriftsklubb, forenkler 
tillitsvalgtarbeidet og samarbeidet i bedriften  etterpå. 

Det finnes flere mindre bedrifter med to til tre medlemmer, 
og i mange tilfeller er disse medlemmene uten tariffavtale. 
Dette skyldes ofte at en ikke kjenner til at det er andre orga
niserte, eller en ikke ønsker å fortelle ansatte eller ledelse i 
bedriften at en er organisert. Kunnskapen om hva en tariff
avtale er, og de muligheter dette gir for den enkelte samt for 
innflytelsen i egen bedrift, er ikke alltid like godt kjent.

Brikt-Terje

Brikt-Terje Skipanes, Organisasjonsarbeider
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Følgende personer vil bli tildelt forbundets hederstegn
for oppnådd 25, 40, og 50 års medlemskap i 2014.

FORBUNDETS HEDERSTEGN i 2015

25-års nålen 
Bengt Andresen

Leif Olausson

Bjarte Ueland

Halvor Øvergård

Nils Endresen

Rein M Hompeland

Tore Løvås

Odd-Arne Grunnevåg

Knut Magne Dalland

Solveig Østbø

Johan Todnem

Arvid Strohmeier

Hans Birkeland

Kjell Mortensen

Widar Nilsen

Rune Nordbø

Sverre Østensjø

Kenneth Johansen

Bente Viste Amdal

Hogne Nævdal

Alf Selvig

Mari Garborg

Oddny Næsheim

Thor Ove Wedaa

Geir Atle Rossehaug

Bente Christensen

Norunn Holst-Jæger

C. Veronica Solum Moi

Yngvar Nilssen

Edith Emdal

Benedikte Elise Hauge

Rolf Andersen

Einar Løvfald

Ewen Bratthammer

Stanley Rafoss

Jan Ove Nystad

Ivar Birkeland

Øyvind Einem Mikkelsen

Gunnar W. Nilsen

Odd Jostein Bondhus

Bjørge Horpestad

Kornelius Orre

Terje Havsø

Tønnes Hovland

Sigurd Mikkelsen

Kåre Mortensen

Kjell-Reidar Aabø

Peder H Lura

Knut Mørk

40-års nålen
Leif Harald Gauthun

Anna Hernes

Hans A Løyning

Simon Skeie

Asgaut Røssland

Wiggo Jernberg

Otto Opsanger

Fritz Georg Thomassen

Svein Thoresen

Svein Inge Aadnøy

Leiv Agnar Mong

John Tore Waldemarsen

Harald Gabrielsen

Kåre Oddvar Ståløy

Leif Tråsavik

Thor Hansen

Alf Rune Andreassen

Henning Tønnesen

Hans Richard Pedersen

Olav Todnem

Kjell A Pettersen

Knut Vidvei

Asbjørn Rydningen

Even Gabrielsen

John Leif Kvalvåg

Ådne Stensland

Sverre Garvik

Valter Flinskau

Karl Haugstad

Odd Kåre Barkved

Rolf Gaute Vatnamot

Kjell Knutsen

Arild Fuglesten

Alf Terje Sande

50-års gaven
Olav Røynstrand

Karsten Wik

Svein Otto Wold

Sigmund Skjæveland

Karstein Tednes

Arne Sæthre

Olaus Egeland

Bjørn Eddie Sørensen

Thor Magnus Hilseth

Arild Setså

Per Aase

Ingjald Egeland

Johannes Guggedal

Viggo Andreassen
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AVDELING 22 i ROGALAND

UTDRAG FRA MARKEDSPLAN 2014

Markedsmål:
Langsiktig målsetting: Den langsiktige målsettingen er å øke engasjementet blant tillitsvalgte og medlemmer
Kortsiktige målsettinger: Resultat: 
 Rekruttere 200 nye medlemmer   201 nye medlemmer
 Rekruttere 50 studentmedlemmer  4 nye studentmedlemmer 
 Tydeligere profilering av forbundet  Se bruk av sosiale medier og plan for profilering
 Tettere kontakt med bedriftskontakter/grupper  Gjennomgang av epostregister, se ellers besøksplan 
   bedrifter og kurs/konferanser
 Bedrifts og skolebesøk  Se besøksplan og kurs/konferanser
 Gjennomføre planlagte kurs og konferanser  Gjennomført fire planlagte konferanser
 Gjennomføre studentarrangementer  Ikke gjennomført

BESØKSPLAN – BEDRIFTER 
Tiltak Hensikt Når Forventet effekt Status pr. 31.12.2014

Bedriftsbesøk i 
Rogaland
 Aker Solutions, 

Stavanger

 Besøke vekst og 
attføringsbedrifter i 
Rogaland

 Bestille bedrifts
oversikt med 
rekrutterings
potensiale

 TDW Offshore
 Stand på Jærmessa

 Tine Kviamarka, 
Klepp og Sola

 Informasjonsmøte i 
Ryfylke

 Miljøgartneriet
 Prima Slakt
 Jærkylling

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

Uke 5

Uke 20

Innen juli

August

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

Utført bedriftsbesøk hos:
 19/2 Aker Solutions, Sandsli
 20/2 Aker Solutions, Kokstad
 4/3 Aker Solutions, Stord
 11/3 Aker Solutions, Stavanger 

 Utsatt til 2015

 22/5 Marine Aluminium, arbeidstids
avtale

 22/5 Viking Lifesaving Equipment AS, 
presentasjon

 13/6 Coor Management 

 Utsatt til 2015
 Vurderes til neste år

 14/4 Tine Klepp – 2 nye medlemmer
 5/5 Tine Klepp – 4 nye medlemmer
 19/8 Møte på Ryfylke Fjordhotell, Sand

 Utsatt til 2015
 Utsatt til 2015
 Utsatt til 2015

Hotellbedrifter Verve nye medlemmer I løpet av 
året

Nye medlemmer  Delt ut brosjyrer

BRUK AV SOSIALE MEDIER
Tiltak Hensikt Når Forventet effekt Status pr. 31.12.2014

1. Etablere plan for 
publisering på 
Facebook og nettside

2. Ad hock saker
3. Markedsføre student

medlemsskap blant 
egne medlemmer på 
Facebook

Nå ut med informasjon 
om FLT til flere 

Vår
Høst

Mer informasjon til 
allmenheten
Skape oppmerksomhet

 Reklame for avdelingskonferansen 2014 
gjennomført

 Informasjon om kommunikasjonskurset er 
publisert

 Ad hock saker er tatt fortløpende
 Første melding om avdelingskonferansen ble 

lagt ut på Facebook 12. oktober
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BESØKSPLAN – SKOLER
Tiltak Hensikt Når Forventet effekt Status pr. 31.12.2014

Skolebesøk:
Søke om midler til 
studentrekruttering
Stavanger Offshore 
Tekniske Skole
Haugesund Maritime 
tekniske fagskole
Universitetet i Stavanger

Høyskolen Stord 
Haugesund
Handelshøyskolen BI
Norsk Hotellhøgskole 
ved UiS

Profilere FLT
Verve nye student
medlemmer.
Informasjon og rekrut
tering, Synliggjøring av 
FLT. Oppfølging av 
skolebesøk.
Pleie studentmedlemmer

Januar/juni
Vår

Vår
Høst

Høst

Høst
Høst

Flere studentmedlemmer
Kunnskap om FLT 
Flere studentmedlemmer

 Søknad om støtte til rekruttering sendt
 Delt ut mye materiell/effekter på UiS

PLAN FOR PROFILERING
Tiltak Hensikt Når Forventet effekt Status pr. 31.12.2014

Eget vervemateriell, 
reklameartikler 
 Kortholder med lommer

Synliggjøring, profilering Snarest Synliggjøring,  
merkevarebygging

 Ikke gjennomført

 Annonsering
 FLTfoldere til bedrifter
 Avdelingskalender 2015
 Veggkalender 2015

Vår/høst
Vår
Høst 
Høst

Synliggjøring, informasjon  Veggkalendere er sendt ut til tillitsvalgte
 Plakatkalendere er sendt ut til alle 

 medlemmer

PLAN FOR MØTER, KURS OG KONFERANSER
Tiltak Hensikt Når Forventet effekt Status pr. 31.12.2014

Konsernkonferanse 
Nortura

 Informere om ulike
 pensjonsordninger og 
 LOfavør 

7. – 8. 
februar

Engasjere medlemmene, 
fornøyde medlemmer, 
økt medlemsvekst

 30 deltakere

Avdelingskonferanse/
årsmøte

- Profilere avdelingen 14. – 16. 
mars

Engasjere medlemmene, 
fornøyde medlemmer, 
økt medlemsvekst

 75 deltakere

Lønnskonferanse  Opplæring i bruk av 
overenskomster i 
lønnsforhandlinger, 
protokoll, forhand
lingsteknikk, 
lønnskrav

25. – 26. 
april

Økt kunnskap om 
lønnsforhandlinger i 
henhold til forbundets 
overenskomster

 11 deltakere

Kurs i organisasjons
kunnskap med vekt på 
kommunikasjon og 
presentasjon

 Utvikling av  
medlemmer

19. – 21. 
september

 Godt skolerte  
medlemmer

 Avlyst på grunn av for få deltakere

Styrekonferanse  Utvikling av 
 avdelingen

 Utarbeide markeds
plan 2015

16. – 19. 
oktober

 Bli bedre på å beholde 
eksisterende medlem
mer, samt rekruttere 
nye (markedsplan)

 Styrke samarbeidet i 
styret

 Avholdt i Riga 
 14 deltakere inkludert veileder

Videreføre region
samarbeid

 Samarbeid om kurs 
og ressurser

. – 5. april 
(14)

31. okt. – 1. 
nov. (107)

 Godt skolerte 
 medlemmer

 Verve student
medlemmer

 6 deltakere inkludert veileder

 Ikke avholdt

Tillitsvalgtsamlinger  Utvikle tillitsvalgte  
i bedriftsgruppene

Vår
Høst

 Utveksle erfaringer
 Knytte kontakter med 

andre bedriftsgrupper

 Haugesund, utsatt til 2015
 Samling i sørfylket utsatt til 2015
 Det arbeides med oppdatering av 

mailliste tillitsvalgte

Visjon: For en Lettere og Tryggere hverdag!

Målsettinger: FLT skal være et naturlig førstevalg for våre målgrupper.
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MØTEVIRKSOMHET
Styre- og arbeidsutvalgsmøter
Avdelingen har avholdt ni styremøter, mens arbeidsutvalget i 
 perioden har hatt seks møter. Representanter fra styret har  avholdt 
tre møter med representanter fra avdeling 93 Sandnes og Jæren. 
Bjørn Nedreaas deltok på ekstraordinært årsmøte i avdeling 93.
Hovedsakene for styret har vært utarbeidelse og oppfølging av 
markedsplan, rekruttering, medlemspleie, oppfølging av øko
nomi, sammenslåing med avdeling 93, samt løpende saker.  Mange 
medlemmer tar kontakt med avdelingen for hjelp og støtte. Leder 
og andre medlemmer av styret har deltatt i mange møter angående 
ulike medlemssaker. ITgruppen har avholdt møter i juni og i sep
tember. Program komitéen for avdelingskonferansen har avholdt 
mange møter.  Leder har deltatt på møte i Seniorgruppen. 

Rekruttering i Akerbedrifter
Torstein Engevik, som er tillitsvalgt for FLT i Aker, har vært på 
FLT/HK/LO Favør rekrutteringsturné i Akerbedrifter fra 12. 
 februar til 6. mai. Han har sammen med forbundet og lokale til
litsvalgte vervet 50 – 60 medlemmer. Godt jobba! 

Rekruttering i Ryfylke
Det ble avholdt lokalt informasjons og profileringsmøte på 
 Ryfylke Fjordhotell 19. august. Inviterte bedrifter var Rysteg AS, 
Eramet Group og Sauda Installasjon AS. Møtet ble  avholdt etter 
initiativ fra tillitsvalgt i Norsk Stein, Bjørn Romsbotn. 

ÅRSMØTE OG JUBILANTFEST
Årsmøte
Avdelingen avholdt årsmøte 15. mars 2014. 1. mars 2014 ble med
lemmene fra tidligere avdeling 93  Sandnes og Jæren overført til 
avdeling 22. Alle FLTmedlemmene i Rogaland er dermed samlet 
i én avdeling. Årsmøtet vedtok tre forslag: Nedsettelse av av
delingskontingent med 10 kr. pr. måned, videreføre 20 % stilling, 
endring av  retningslinjer for avdelingen. Årsmøtet vedtok fem ut
talelser. Det møtte 41 medlemmer.

Jubilantfest
Avdelingen hadde totalt 75 jubilanter, og av disse deltok 19 
 per soner på jubilantfesten. Det var elleve 25årsjubilanter, fire 
40årsjubilanter og fire 50årsjubilanter til stede. Til sammen var 
det 118 feststemte personer på festen. Det ble servert tre retters 
festmeny, og det var taler og hilsener til jubi lantene. Andre nest
leder Arnstein Aasestrand bisto ved utdelingen av forbundets 
 hederstegn og blomster fra avdelingen. Etter middagen spilte 
 musikken opp og det var fest til ut i de små timer. 

1. MAI
Avdelingsstyret deltok tradisjonen tro i 1. maitog i Stavanger. 
FLTfana, røde jakker og FLTsydvester er blitt avdelings vare
merke. Toget gikk fra Folkets Hus til Byparken, hvor det var fest
møte. Årets hovedtaler var Arbeiderpartiets partisekretær Ray
mond Johansen. Deltakere på 1. maimarkeringen var Helge Stølen 
Reiestad, Bjørn Nedreaas, Jorunn Egeland, Inger Elise Kolstø, 
Erik Melsom, Torstein Engevik, Hanne Kjersti Knutsen, Carl 
 Eivind Mølstre, Kjell Morten Skåland, Petter Gabrielsen, Brikt
Terje Skipanes, Helga Skjeie.

MØTER OG KURS I REGI AV FORBUNDET
Forbundsstyremøter
Bjørn Nedreaas og Helge Stølen Reiestad har deltatt på forbunds
styremøter, båttur, forbundstur til Strasbourg, landsrådsmøter og 
ved utdelingen av utdanningsprisen. 
Bjørn Nedreaas deltok også ved Addiscomarkering i Bergen.

Regionskonferanse SørVestlandet 
med valg av Landsrådsrepresentanter
Regionskonferansen for regionene Nordvest/Sørvest og Agder 
ble avholdt 3. – 4. april i Bergen. Det var invitert to personer fra 
hver avdeling, der leder og nestleder ble prioritert.
På programmet stod valg, status fra forbundsledelsen, gjennom
gang av prinsipprogram, AFIrapporten, medlems og tillitsvalgt
system, samt samarbeid i regionene.

Det skulle velges to representanter og fire vararepresentanter pr. 
region. 
Følgende ble valgt fra region Sørvestlandet:
1. Jan Fredrik Forsberg (avdeling 14 Bergen) 
2. Edgar Damås (Avdeling 107 Sunnhordland)

1. vara: Wenche Livden (avdeling 14 Bergen)
2. vara: Magne Spissøy (avdeling 107 Sunnhordland)
3. Vegard Sellevold (avdeling 114 Dale)
4. 
Forbundsstyremedlemmer og medlemmer av kontrollkomitéen er 
ikke valgbare til Landsrådet.

Tariffråd 
Forbundet har etablert tariffråd for Arbeidslederavtalen, Teknisk 
funksjonæravtalen inkl. attføringsbedriftene, ASVL avtalen og 
Arbeidslederavtalen innenfor hotell og restaurant. Avdelingen har 
følgende representanter i tariffrådene: Jan Helge Havsø (Teknisk/ 
attføring) og Elisabeth Strøm (Teknisk). Tariffrådene avholder 
jevnlige møter.

Tariffkonferanse
Tariffkonferansen 2014 ble avholdt på Quality Hotell Expo 
 Fornebu 26. – 27. februar. Aud Sissel Birkeland og Kåre Solgård 
representerte avdeling 22 i Rogaland. 

Tarifforhandlinger ASVL
Helge Stølen Reiestad deltok ved forbundets tarifforhandlinger på 
ASVLavtalen den 26. august. 

Tarifforhandlinger Arbeidslederoverenskomsten
Bjørn deltok på tarifforhandlinger arbeidslederoverenskomsten 
25. november.

Organisasjonsprosjekt 6.6
BriktTerje er med i utvalget til Organisasjonsprosjekt 6.6 – ny
ansattes ressursgruppe for kreativ input. Gruppen har avholdt 
flere møter i løpet av året.

KURS OG KONFERANSER
Avdelingen har i løpet av 2014 avholdt fire konferanser.

Konsernkonferanse Nortura
FLTbedriftsgruppen i Nortura avholdt sin tradisjonsrike konfe
ranse på Rica Airport Hotel, Stavanger i tiden 7. – 8. februar. Kon

MØTER, KURS OG ARRANGEMENTER 2014
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feransen var åpen for alle FLTmedlemmer i Nortura, og det del
tok 30 medlemmer på konferansen. Konferansen var svært 
vellykket med interessant program og gode foredragsholdere. 
Deltakerne fikk mye nyttig input om konsernet, FLTrettigheter, 
samt LOfavørordningene.

Avdelingskonferanse
Avdelingskonferansen for 2014 ble avholdt 14. – 16. mars på 
 Radisson Blue Royal Hotel, Stavanger. Konferansen var åpen for 
alle yrkesaktive medlemmer, og hadde 68 deltakere. Noen av 
årets tema var internasjonalisering, pensjon og pensjonsreformen, 
informasjon om advokatforsikringen HELP, kommunikasjon og 
ledelse, samt skråblikk på den politiske situasjonen. Blant årets 
foredragsholdere var Hallvard Veen, Alexandra Plahte og Yngve 
Hågensen. Forbundet var representert ved 2. nestleder Arnstein 
Aasestrand. 

Lønnskonferanse
Avdelingens årlige lønnskonferanse ble avholdt på Rica Maritim 
Hotel i Haugesund i tiden 25. – 26. april. Veileder fra forbundet 
var Marius Træland, og han underviste i blant annet hoved
oppgjør, mellomoppgjør, lønnspolitikk, individuell lønnsdifferen
siering, de fire kriterier og mye mer på en lettfattelig måte. Det 
var elleve engasjerte og ivrige deltakere, og det var god anledning 
til å stille spørsmål til veileder og til å diskutere med andre konfe
ransedeltakere.

Styrekonferanse
Årets styrekonferanse ble avholdt i Riga i tiden 16. – 19. oktober 
med Elisabeth Mogaard fra forbundet som veileder. Høydepunk
tet var besøk på Den Norske Ambassaden, hvor temaet var hvor
dan arbeidsutvandring påvirker økonomi og utvikling i hjemlan
det. Andre tema på konferansen var rekruttering av frem med  
språklige, KonKraftrapporten, prinsipprogram, markedsplan, 
topp skolering av tillitsvalgte, samt administrative løsninger for 
arrangering av kurs og konferanse.
Deltakere på konferansen var Helge Stølen Reiestad, Bjørn Ned
reaas, Inger Elise Kolstø, Jorunn Egeland, Wenke Heien, Erik 
Melsom, Elisabeth Strøm, Torstein Engevik, Carl Eivind Mølstre, 
Jone Edland, Odd Jostein Bondhus, Hanne Kjersti Knutsen og 
Petter Gabrielsen. 

KURS OG KONFERANSER I REGI AV ANDRE
Regionskonferanse SørVestlandet
Det ble avholdt regionskonferanse i Bergen i tiden 4. – 5. april 
med avdeling 14 Bergen som arrangør. Det var fem deltakere og 
Arnstein Aasestrand stilte som veileder fra forbundet. Veileder 
 informerte om forbundets arbeid med prosjekt «Styrking av ytre 
organisasjon» (vedtak 6.6 fra Landsmøtet 2013). Bjørn Nedreaas 
og Jorunn Egeland representerte avdelingen.

Det var planlagt en regionskonferanse for høsten som ikke ble 
avholdt.

Fornybarkonferanse
Bergen Næringsråd arrangerte fornybarkonferanse den 11. juni. 
Helge Stølen Reiestad deltok.

MØTER I LO – SAMMENHENG
LOfavørkomitéen i Rogaland
Helga Skjeie sitter som representant for FLT i LOfavørkomitéen i 
Rogaland. Hun har deltatt på møter i komitéen, samt på Regional 
LO Favørkonferanse som ble arrangert i Oslo den 8. og 9. okto
ber.

LO i Stavanger og Omegn
Årsmøte
Det var ingen FLTrepresentanter til stede på representantskaps
møter/årsmøtet på grunn av kluss med innkallingene.

Politisk markering mot forringing av Arbeidsmiljøloven
Fagforeninger i samarbeid med LO i Stavanger og Omegn, LO i 
Sandnes og LO Jæren arrangerte politisk markering «Forsvar 
 Arbeidsmiljøloven» den 23. september i Byparken i Stavanger. 
Inger Elise Kolstø fra avdelingen deltok på markeringen.

Markering av FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner
Hanne Kjersti Knutsen og Inger Elise Kolstø fra avdelingen har 
deltatt på to planleggingsmøter i regi av LOs likestillingsutvalg 
for markering av FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner. 
De deltok også på arrangementet den 25. november

LO Jæren
LO Jæren avholdt årsmøte på Jæren Hotell på Bryne den 9. mai. 
Helge Stølen Reiestad og Odd Jostein Bondhus representerte 
 avdelingen. Forestillingen «Den Røde Tråden», om arbeider
bevegelsens historie ble arrangert i Sandnes i samarbeid med LO 
i Sandnes og Gjesdal. Helge Stølen Reiestad holdt fagligpolitisk 
innledning før forestillingen. 

LO i Sandnes og Gjesdal
Årsmøte ble avholdt 9. april. Bernt Ims representerte avdelingen.

LO i Dalane 
Wenke Heien har deltatt på styremøter og representantskapsmøter 
i LO i Dalane. Wenke har også deltatt på LOfavørmøte. Årsmøtet 
ble avholdt den 9. april. 

LO i Nord Rogaland 
LO i Nord Rogaland avholdt årsmøte 31. mars. Fra avdelingen 
deltok Inger Elise Kolstø og Bjørn Nedreaas. 

Samvirkende fagforeninger, Stavanger
Ranveig Johansen har sittet i kontrollkomitéen og har deltatt på 
ett møte. Årsmøtet ble avholdt torsdag 22. mai. Hanne Kjersti 
Knutsen, Erik Melsom og Jorunn Egeland representerte FLT.

Folkets Hus i Stavanger
Petter Gabrielsen har deltatt på møte i Velforeningen for Folkets Hus, 
og møte angående nye sikkerhetsregler som ble avholdt i august.

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

AOF 
AOF Sandnes & Jæren
Styremøter og årsmøte
Ranveig Johansen er styremedlem i AOF Sandnes & Jæren, mens 
Erik Melsom og Bernt Ims sitter i representantskapet. Det har 
ikke vært avholdt styremøter eller årsmøte. 

AOF Haugalandet
Avdelingens representanter har ikke fått innkalling til møte. Inn
kallingen skal være sendt til avdelingen. 

KONTORTID
Kontoret har ikke faste åpningstider, men har holdt åpent etter 
avtale.
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Året 2014 har vært et aktivt år for seniorklubben. Vi har 
hatt mange aktuelle innledere på møtene og vi fikk gode 
diskusjoner i etterkant. Vi gikk også ut med leserbrev til 
Stavanger Aftenblad hvor vi tok opp eldreomsorgen i 
Stavangerdistriktet.
 
Det har vært innledere på tema som:
Pasientenes rettigheter. Om pasient og brukerombudet.
Hva skjer med de gamle bygningene i Stavanger.
Hvordan er den økonomiske fordelingen mellom kom
munale og private sykehjem i Stavanger? 
Selvangivelse og skatt for eldre.
Samhandling for helse og livskraft.
Kan vi stole på våre politikere?

Styret i seniorgruppen har også behandlet 
Handlings- og Økonomiplan 
2015 – 2018. Årsbudsjettet for 2015 i et utvidet styremøte 
10.11.14. Dette resulterte i at vi sendte et leserbrev til 
Stavanger Aftenblad med klar melding til våre politikere at 
vi forventer at Mosheim og Vålandstunet sykehjem ikke 
legges ned før nye Lervig sykehjem står ferdig. Lervig 
sykehjem skal stå ferdig innen 01.01.17. Utvidelsen av 
Øyane sykehjem må inn på planen igjen for 2015.  
Hjemmesykepleien må tilføres flere midler. 

Vi har hatt 10 års jubileumsmøte med lunsj i DNBs arena 
kafe i Stavanger 07.10.14. Juletematuren gikk i år til RPT 
Orstad på Klepp 10.12.14, videre til Nærbø Kafe til 
julemiddag.

Det ble i 2014 i tillegg til årsmøtet avholdt 6 medlems
møter, 1 Jubileumslunsjmøte, 5 styremøter og 1 Tema 
julebusstur. 

Onsdag 08. januar. Pasientenes rettigheter. Innleder Pasient 
og brukerombud Gro Snortheimsmoen Bergsfjord.

Onsdag 12. februar. Årsmøte. Etter årsmøtet fikk vi et 
innlegg av Arne Sæthre som dro oss gjennom historien til 
Braathens flyselskap.

Onsdag 12. mars, Hva skjer med de gamle bygningene i 
Stavanger? Innleder var Thomas Middelthon.

Onsdag 09. april. Hvordan er den økonomiske fordelingen 
mellom kommunale og private sykehjem i Stavanger? 
Innleder var Cecilie Bjelland.

Onsdag 14. mai, Selvangivelse og skatt for eldre. Innledere 
var fra Skatt Vest Inger Lise Caspers og Irene Nøland.

Onsdag 10. september, Samhandling for helse og livskraft. 
Innleder var Allan Øvereng fra Regionalt kompetansesen
ter for eldremedisin og samhandling.

Tirsdag 07. oktober, 10 års jubileumslunsj og medlems
møte. Innleder etter en god lunsj var formann i avd. 22 i 
Rogaland Helge Stølen Reiestad. Han roste seniorene for 
det gode arbeidet som var lagt ned gjennom 10 år. Det ble 
på møtet valgt 2 pressekontakter Arne Sæthre og Jarle 
Fenne, for å prøve å få mer interesse i mediabilde.

Onsdag 12. November, Kan vi stole på våre politikere? 
Og hva skjer med eldreomsorgen når kommunen nå får 
lavere budsjett? Innleder var Torunn Egge Roux ved 
Stavanger Aftenblad.

Onsdag 10. Desember, Julebusstur til RPT Orstad på 
Klepp. Vi fikk en orientering om virksomheten og ble vist 
rundt i bedriften. Deretter gikk turen til Nærbø Kafe hvor 
vi fikk julemiddag med tilbehør. Petter Gabrielsen, Bjørn 
Tengesdal, Arne Sæthre og Odd Wetteland fikk alle en 
blomsterdekorasjon for lang og tro tjeneste i seniorstyret. 
Sæthre og Wetteland kunne dessverre ikke være med på 
juleturen.

Styret i 2014 har bestått av:
Formann .....................Petter Gabrielsen
N. Leder / Sekretær ....Karl Børge Larsen
Styremedlem ..............Bjørn Tengesdal
Styremedlem ..............Arne Sæthre

FLTs SENIORKLUBB AVD. 22 i ROGALAND
Årsmelding 2014 fra

FLT Seniorklubb Avd. 22 Stavanger, 10 år, 2004-2014. Julemøte Kvalbein gård 2008.
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Leder Helge Stølen Reiestad  ...... Jæren Industripartner AS
Nestleder Bjørn Nedreaas .................. Hydro Aluminium Karmøy
Sekretær Jorunn Egeland .................. Nortura Forus
Kasserer Wenke Heien ..................... Aker Solutions Egersund
Studieleder Kjell Morten Skåland ........ Nordan AS

Styremedlemmer Elisabeth Strøm ................. Aker Solutions Bergen
 Erik Melsom ...................... Felleskjøpet Rogaland Agder
 Eli Bjellebø Kalvik ............ Sjukehusapoteket, Helse Vest Bergen
 Inger Elise Kolstø .............. Zalaris AS
 Jone Edland ....................... Kverneland Group 

Varamedlemmer Torstein Engevik ............... Aker Solutions Stavanger
 Hanne Kjersti Knutsen ...... Attende AS 
 Odd Jostein Bondhus ......... Aarbakke AS 

Student/ungdomskontakt Carl Eivind Mølstre ........... Marine Aluminium

Seniorrepresentant Petter Gabrielsen ............... Leder seniorklubben avdeling 22

Revisorer 1. Jan Olav Hansen ............ Uninor AS
 2. Bernt Ims ....................... ABB AS

Valgkomité 1. Odd Terje Sandvik ......... Felleskjøpet Rogaland Agder 
 2. Inger Grete Midbrød ..... Jæren Industripartner AS 
 3. Inger Elise Kolstø .......... Styrets representant 

Representanter og utvalg
Forbundsstyret .......................................................... Bjørn Nedreaas
Forbundsstyret (vararepresentant) ............................ Helge Stølen Reiestad

Samvirkende fagforeninger, Stavanger ..................... Hanne Kjersti Knutsen
 Jorunn Egeland
 Erik Melsom
 Torstein Engevik 

LOfavørkomitéen i Rogaland ................................... Helga Skjeie

LO i Stavanger og Omegn, representantskapet ......... Helga Skjeie
 Jorunn Egeland
 Torstein Engevik

LO i Haugesund og Omegn, representantskapet ....... Bjørn Nedreaas
 Inger Elise Kolstø 
 Carl Eivind Mølstre (vararepresentant)

LO i Dalane, styret .................................................... Wenke Heien
LO i Dalane, representantskapet ............................... Anne Tysnes Egaas
 Jan Helge Havsø 
 Kjell Morten Skåland (vararepresentant) 

AOF Sandnes & Jæren, styret ................................... Ranveig Johansen
AOF Sandnes & Jæren, representantskapet .............. Bernt Ims
 Erik Melsom
 Helge Stølen Reiestad (valgkomitéen)
AOF Haugalandet, representantskapet ...................... Inger Elise Kolstø
 Bjørn Nedreaas
 Eli Bjellebø Kalvik (vararepresentant)

Redaksjonskomité (nettside, Facebook) etc. ............. Erik Melsom (webredaktør) 
 Odd Jostein Bondhus (webredaktør) 

Programkomitéen ...................................................... Jone Edland
 Inger Elise Kolstø
 Helga Skjeie

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

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

STYRETS SAMMENSETNING
Styret for 2014 har bestått av følgende personer
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Returadresse:
FLT Avd. 22 i Rogaland
Folkets Hus
Løkkeveien 22
4008 Stavanger

G
rafisk p

rod
uksjon: Lura Trykkeri A

S

Årsmøtet avholdes lørdag 14. mars 2015 kl. 16.30

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 15. februar 2015
Avdelingsstyret oppfordrer alle medlemmer til å delta på årsmøtet

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
FLT AVDELING 22 I ROGALAND

Husk å melde deg på Avdelingskonferansen som går  
13.-15. mars på Scandic Stavanger Forus.
Konferansen er gratis for yrkesaktive medlemmer 
og studentmedlemmer, tilbud for ledsagere.
Påmelding enten til avd22@flt.no, via vår nettside
eller facebookside. Påmeldingsfrist 21. februar.


