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Året 2017 har også vært et krevende år med nedbemanninger,  
i hovedsak i oljeservice og offshorenæringen. Selv om arbeids-
markedet i landet har vist en nedgang i ledigheten har det fortsatt 
vært krevende i Rogaland, ja i hele sør-vestregionen. Det er 
fortsatt mange av de som mistet jobbene som fortsatt står utenfor 
arbeidsmarkedet. 2017 startet i stor grad slik som 2016 sluttet, 
med medlemmer som kontaktet avdelingen for å få hjelp i 
forbindelse med drøftingsmøter ved nedbemanninger. Avdeling-
en vil benytte anledningen til å takke Arbeidslivsavdelingen i 
forbundet, som har stilt opp på alle forhandlingsmøtene, enten 
alene eller sammen med representant fra avdelingsstyret.  
De fleste sakene som avdelingen har vært involvert i har funnet 
sin løsning utenfor rettsapparatet, men i noen saker er det tatt ut 
stevning for Tingretten. Av sakene fra 2016, ble en sak som ble 
anket til Lagmannsretten forlikt uten rettsbehandling, mens en 
sak i Tingretten fikk sin dom i år, og vårt medlem vant på alle 
punkter. Jeg vil benytte denne anledningen til å takke medlem-
mene i avdelingsstyret og tillitsvalgte ute på bedriftene for den 
gode og ikke minst viktige jobben dere gjør for medlemmene når 
de får problemer i sitt arbeidsforhold, tusen takk.

I 2016 konkurranseutsatte regjeringen attføringstiltakene som 
NAV tidligere kjøpte fra forhåndsgodkjente leverandører, noe 
som resulterte i at disse leverandørene tapte de fleste anbudene. 
De kommersielle aktørene opererer med kun et fåtall fast ansatte 
og baserer sin drift på å leie inn konsulenter som enkeltperson-
foretak, med den økonomiske gevinsten dette har hatt. NTL, 
NAV og FLT avdeling 22 i Rogaland har varslet Arbeidstilsynet 
om denne praksisen, og har hevdet at de innleide konsulentene 
var ansatte i lovens betydning. Arbeidstilsynet hadde ikke 
kapasitet/vilje til å gå inn i denne saken, og varslene ble ikke tatt 
til følge. NAV Rogaland lyste deretter ut anbud som advokat-
firmaet Wiersholm vant. Konklusjonen til advokatfirma 
 Wiersholm var klokkeklar, de innleide konsulentene var ansatte 
etter lovens betydning, og flertallet av de kommersielle selskap-
ene har drevet ulovlig. Nå vil framtiden vise hvilken praksis 
NAV går inn på, og om de kommersielle aktørene vil ansette 
konsulentene som de har fått til å opprette enkeltpersonforetak.

I juni 2017 ble Prosjekt 6.6 avsluttet, men medlemsutviklingen i 
avdelingen har ikke vært som vi håpet på. Avdelingen delte 
Brikt-Terje Skipanes med avdeling 14 i Hordaland og Avdeling 
107 Sunnhordaland. Alle disse avdelingene ble rammet av krisen 
i oljenæringen, noe som gjorde jobben med å rekruttere nye 
medlemmer veldig vanskelig. Brikt-Terje var en kjemperessurs 
og gjorde en god jobb, men selv han har vanskelig for å trylle. 
Avdelingen brukte også den 20 % stillingen som ble vedtatt på 
årsmøtet 2016 til å frikjøpe Anne Tysdal Egaas, som var en 
viktig støttespiller for Brikt-Terje. Takk til dere begge.

Lønnsoppgjøret 2017 var et mellomoppgjør, som ga et resultat 
på 2,4 % lønnsvekst. Hva det endelige resultatet blir etter at 
lokale forhandlinger er gjennomført vil tiden vise, det er nå 
antatt at resultatet av tariffoppgjøret blir en bedret kjøpekraft 
med 0,5 % i gjennomsnitt. Uansett så er ikke resultatet noe til å 
hoppe i taket av, men det er vanskelig å få et godt resultat når 
arbeids ledigheten er så høy som den har vært. Det er i alle fall 
ingen som kan påstå at fagbevegelsen ikke tar ansvar i vanske-
lige tider.

Valget i september 2017 resulterte i en fortsatt blå–blå 
regjering. De første fire årene i regjering har vist at 
det ikke er vanlige arbeidsfolk som har første 
prioritet. Det første regjeringen igangsatte i 
2013 var en svekkelse av Arbeidsmiljøloven. 
I perioden har regjeringen gitt skattelette til 
de rikeste i landet tilsvarende 25 milliard-
er, og «folk flest» har kun sett smuler av 
dette. Det har også kommet signaler fra 
regjeringen at de vil svekke Arbeids-
miljøloven enda mer.

Tariffoppgjøret 2018 er et Hovedoppgjør, 
og mye tyder på at det vil bli et forbundsvist 
oppgjør, selv om dette ikke er vedtatt i 
LO-sekretariatet. Det er flere vanskelige saker 
som må behandles i tariffoppgjøret, der kanskje 
opprettholdelse av kjøpekraft blir det minst vanskelige. 
LO og NHO har lagt fram en evaluering av AFP-ordningen. 
Evalueringen viser at det er hull i ordningen som oppfattes som 
veldig urettferdige. OTP er også en sak som antakelig vil bli 
brakt inn i tariffoppgjøret. Selv om dette er en sak stortinget 
avgjør, så er dette en viktig brikke i pensjonssystemet, som både 
fagbevegelsen og arbeidsgiversiden vil ha noen synspunkter på. 
Til slutt vil offentlig tjenestepensjon bli et tema for tariff-
oppgjøret og partene har gitt seg selv frist til å komme fram til 
en enighet innen 1. mars, da dette ikke en del av tariffoppgjøret.

Forbundet avholdt sitt Landsmøte i november 2017. FLT 
avdeling 22 i Rogaland hadde 16 delegater og to representanter i 
Forbundsstyret. Dette ble et meget spesielt Landsmøte, der ingen 
fra politisk valgt ledelse forsvarte innstillingen fra Forbunds-
styret i saker som ble fremmet på nytt. De fleste av disse sakene 
fikk flertall blant Landsmøtets delegater. I tillegg til dette ble det 
vedtatt to store endringer. Reiseforsikringen går over til topp-
sikring, noe som gir et mye bedre tilbud enn standardforsikring-
en som har vært inkludert i medlemskapet. Den andre store 
endringen var at det skal ansettes fem regionsrådgivere.   
Vår region blir utvidet til også å omfatte Sogn og Fjordane. 
Håpet er at dette skal være på plass innen sommerferien 2018, 
dette blir spennende!

Landsmøtet ble også turbulent siden flere avdelinger hadde 
sendt inn forslag til valgkomiteen og foreslått endringer i 
politisk valgt ledelse. Resultatet av valget ble at Ulf Madsen ble 
valgt som ny forbundsleder og Aud Marit Sollid ble valgt til 1. 
nestleder. Arnstein Aasestrand fortsetter som 2. nestleder.  
Bjørn Nedreaas og Helge Stølen Reiestad ble gjenvalgt til 
forbundsstyret, og Jorunn Egeland ble valgt til leder av  
kontrollkomitéen.

Avdelingen hadde pr. 31.12.2017 2407 medlemmer. Av disse var 
1835 yrkesaktive, 12 studentmedlemmer og 560 pensjonist-
medlemmer. Det var i året 138 nyinnmeldte og 209 som valgte å 
melde seg ut av forbundet. Dette resulterte i en medlemsnedgang 
på 71 personer.

Helge Stølen Reiestad, leder, avdeling 22 i Rogaland
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WEB OG MEDIA I AVDELINGEN 
Satsning
Avdelingen har også i inneværende periode hatt som mål å holde 
sine medlemmer oppdatert og informert om kurstilbud, møter, 
aksjoner og endringer via våre ulike kanaler. Den viktigste 
informasjonen ble for det meste distribuert via e-post fra leder i 
avdelingen. 
På landsmøtet i november ble FLT-appen presentert og lansert. 
Denne skal være en nyhetskanal og gi oss en ny kanal for 
kommunikasjon mellom forbund og medlemmer, avdelingen og 
avdelingens medlemmer, og mellom bedriftsgruppene og deres 
lokale medlemmer. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å laste 
ned FLT-appen på sin telefon.

Innhold
I 2017 ønsket vi å lage et tydeligere skille mellom vår Facebook-
side og avdelingens side på web. Vi brukte hoved sakelig vår 
Facebook-side til å poste aktuelt stoff. I tillegg brukte vi  
Facebook til å gjøre lesere/følgere oppmerksom på at vi igjen 
hadde lagt ut ny og viktig informasjon på vår nettside. Nettsiden 
inneholder mer varig og nyttig informasjon om avdelingen.  
Den skal kunne være et oppslagssted for våre medlemmer. 

Informasjon om kurs, konferanser og møter legges på nettsiden.
Oppkjøringen til, og selve FLTs landsmøte, har naturligvis 
preget en god del av sidene våre i 2017. Vi har også gitt innspill i 
saker som har preget mediebildet i inneværende år.

Statistikk
Vi har per i dag ca. 390 følgere på Facebook-siden og jevn 
trafikk på vår nettside.

Lenker til våre sider
Facebook: https://www.facebook.com/FLTavd22
Nettside: http://www.flt22.org

Med vennlig hilsen
Erik Melsom og Odd Jostein Bondhus

Webredaksjonen

I region Sørvest var arbeidet et rekrutteringsprosjekt, som startet 
i februar 2016 og ble avsluttet i juni 2017. Her var tanken at man 
kunne jobbe målorientert og bygge videre på den rekrutterings-
kulturen som allerede fantes i regionen. Valget av region Sørvest 
hvilte på to forutsetninger om at regionen hadde et stort rekrutt-
eringspotensial, samt et solid organisasjonsapparat forankret i 
lokal avdeling.

Når jeg nå skal oppsummere prosjektet, blir det å se på 
 hovedlinjene i prosjektet.

Under første del av prosjektperioden fokuserte prosjektet på 
rekruttering i bedrifter hvor FLT ikke hadde noen medlemmer 
eller tillitsvalgte, for så i siste halvdel å fokusere på rekruttering 
i bedrifter hvor FLT har medlemmer fra før. I Rogaland hadde 
jeg også en periode hvor hotell og restauranter i regionen ble 
prioritert. I siste halvdel bisto lokal ververessurs også nye og 
eksisterende medlemmer med å få dannet klubb på 
 arbeidsplasser hvor dette ikke fantes.

Avdeling 22 i Rogaland satte seg et mål om 539 nye medlemmer 
i løpet av prosjektperioden. Som de øvrige avdelinger satte alle 
seg høye mål om nye medlemmer gjennom prosjektet, totalt i 
Sørvest ble det 456 nye medlemmer i perioden februar 2016 
– juni 2017. Detaljer angående innmeldinger har avdelingen i sin 
årsmelding.

Sitat fra en avdelingsrepresentant under oppsummerings-
konferanse: «Prosjektets mål i seg selv, sett opp mot de 
 utfordringene arbeidsmarkedssituasjonen satte oss i,  
må sies å ha skapt en form for stress i oss».  

Sitat fra avdelingstillitsvalgt i region Sørvest:
«Avdelingen har prøvd å følge opp Brikt-Terjes arbeid i den 
grad det har vært kapasitet, men avdelingen har ikke vært flink 
nok til å tilrettelegge for en mest mulig effektiv utnyttelse av 
Brikt-Terjes tid.» Sitatet gir et mer riktig bilde for de øvrige 
avdelinger og er ikke i like stor grad riktig for Rogaland. 
Rogaland valgte en løsning med å gi avdelingsstyremedlem 
Anne Tysdal Egaas oppgaven med å understøtte prosjekt-
arbeidet, noe som fungerte svært bra!

I bedrifter hvor vi har medlemmer, har jeg gjennomgående møtt 
begeistring hos våre eksisterende medlemmer. At FLT er synlig 
og jevnlig til stede lokalt på bedriften, bygger identitet og 
lojalitetsfølelse hos våre medlemmer. Å bygge opp og nøre opp 
under eksisterende medlemmers entusiasme for FLT er en god 
investering for å få flere til å bli medlemmer på den samme 
arbeidsplassen.

Etter å ha besøkt opp mot 100 bedrifter i Rogaland, totalt 220 i 
Sørvest, må en kunne håpe og forvente noen senvirkninger fra 
prosjektarbeidet. Ved prosjektslutt ble besøkslister overlevert 
avdelingene for videre oppfølging. Den største fare ved prosjekt-
arbeid er dersom oppfølging stopper opp etter endt prosjekt-
periode. Dersom nye bedriftsgrupper og nye medlemmer 
opplever å ikke høre noe mister en tillit til FLT og det inntrykk 
som er lagt under besøkene.

Brikt-Terje Skipanes

RAPPORT FOR PROSJEKT 6.6 
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Følgende personer vil bli tildelt forbundets hederstegn for oppnådd 25, 40, og 50 års medlemskap i 2017

FORBUNDETS HEDERSTEGN i 2017

MEDLEMSPLEIE OG REKRUTTERING I 2017
Skolebesøk
• 6. februar FLT stilte på stand sammen med LO-Rogaland   
  på UIS 
• 8. februar FLT-deltakelse på Yrkesmessa på Dalane   
  videregående skole i Egersund
• 4. september FLT-stand på SOTS (Stavanger offshore   
  tekniske fagskole) 

Det er viktig at FLT stiller opp på skolearrangementer. Vi har da god 
anledning til å bidra med å øke elevers og studenters kjennskap til 
fagbevegelsens viktige betydning for arbeidslivet. Det arbeidslivet som 
de kanskje allerede er en del av, eller som de blir en del av etter endte 
studier. 

Bedriftsbesøk
• 5. september Bedriftsbesøk hos Avanti Ryfylke AS på   
  Jørpeland og møte med ansatte i bedriften
• 6. september Bedriftsbesøk hos Lærdal Medical AS i    
  Stavanger og møte med FLT-ere i bedriften

Bedriftsbesøk er spennende og gir oss anledning til å hilse på FLT-ere 
ute i bedriftene, samtidig som det gir oss gode  
muligheter for å verve nye medlemmer.

Medlemskvelder
• 9. februar Medlemskveld på Helleland, FLT-ere fra   
  bedrifter i Lund, Sokndal og Eigersund fikk   
  høre nytt fra LOfavør og FLT avdeling 22
• 28. mars  Medlemskveld i Sauda, FLT-ere fra fem   
  forskjellige bedrifter i Ryfylke fikk høre nytt   
  fra LOfavør og FLT avdeling 22
• 5. september Avdeling 22 arrangerte FLT-kveld for  
  medlemmer i Bilfinger Industrier Norge AS,   
  avdeling Stavanger, på Folkets Hus i Stavanger

Det har i løpet av året blitt arrangert tre medlemskvelder på ulike steder 
i fylket. Formålet med disse medlemskveldene har vært å samle FLT-ere 
fra ulike bedrifter i samme området, for å skape et lokalt FLT-nettverk. 
På medlemskveldene har vi hatt et formelt program og tid til kaffe og 
drøs rundt bordet. 

Studenttreff
• 6. september Studenttreff på Folkets Hus 

Vi prøvde å få til et studenttreff i høst, men det ble dårlig oppslutning 
om arrangementet.

Prosjekt 6.6
• Avdeling 22 sin oppgave i Prosjekt 6.6 gikk i all hovedsak ut   
 på å knytte kontakt med FLT-ere i bedrifter som kunne hjelpe   
 Brikt-Terje Skipanes med å arrangere FLT-besøk i bedriften.

Epostadresser
• Medlemmer som står registrert uten epostadresser er i løpet av   
 høsten blitt kontaktet. Mye av informasjonen fra avdelingen   
 blir i dag sendt ut via epost og det er derfor viktig at vi får   
 registrert denne informasjonen. 

Alle medlemmer oppfordres til å gå inn på www.flt.no og sjekke om de 
står oppført med riktig epostadresse. 

Bjerga Erling Hansen Lars Johan Oddane Frank Mong Ivar Henry Myklebust Tor Inge Hansen Terje Roar Sverrisson Bjarni Johann

Stava Glenn Rey Jaime Salomonsen Svein Tengesdal Monika Ålgård Nielsen Knut Heien Wenke Waage Elin K Vassøy

Øglend Oddrun R. Feyling Frode Midtbø Frode Nilsen Arvid Løvik Geir Klementsen Ingvald Pettersen Tor Sverre

Søreide Sveinung Brattåker Einar Netland Ruth Kiblawi Salim Årthun Knut Andersen Bjørn Løvås Reidar Nordbø Norunn Karin Skeie Bjørn Halvor

Nielsen Karl Andreas Wiik Dag Egil Lie Oddlaug Kvernsmyr Ole Kåre Pedersen Sigurd Fosse Gro Larsen Eik Håkon Ådneram Steinar

Johannessen Johannes Pettersson William Thjømøe Per Abrahamsen Ivar Løyning Pål A Karlsen Lars Jan Lie Einar Høyekvam Gunnar Stein Årstad Sten Victor

Øverland Olav Nilsen Kåre Jan Skipevåg Magne

25-års nålen

40-års nål og diplom

50-års gaven
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AVDELING 22 i ROGALAND

UTDRAG FRA MARKEDSPLAN 2017
Markedsmål: 
Langsiktig målsetting: Den langsiktige målsettingen er å øke engasjementet blant tillitsvalgte og medlemmer

Kortsiktige målsettinger: Resultat: 
- Rekruttere 200 nye medlemmer  - 137 nye medlemmer 
- Rekruttere 50 studentmedlemmer - 5 nye studentmedlemmer
- Beholde og ivareta medlemmene - Se medlemspleie og møteplan for møter, kurs og konferanser
- Tydeligere profilering av FLT - Se bruk av informasjonsteknologi og sosiale medier, samt plan for profilering
- Tettere kontakt med bedriftskontakter/-grupper - Se rekrutteringsplan bedrifter og medlemspleie
- Bedrifts- og skolebesøk - Se besøksplan skoler og bedrifter 
- Gjennomføre planlagte kurs og konferanser - Det er avholdt fire planlagte konferanser 
- Gjennomføre studentarrangement - Avdelingen deltok på stand på Universitet i Stavanger, stand på Stavanger Offshore tekniske  
- Rekruttere ingeniører og sivilingeniører   Skole, studentkveld på Folkets Hus, stand på Dalane videregående skole
  - Ikke gjennomført

BESØKSPLAN – SKOLER
Tiltak Hensikt Når Forventet effekt Status pr. 31.12.2017

- Søke om midler til  
studentverving

- Profilere FLT

- Verve nye student medlemmer

- Informasjon og rekruttering, 
synliggjøring av FLT

- Oppfølging av skolebesøk

- Pleie studentmedlemmer

- Januar/juni
- April

- April

- April
- August
- August

- Flere studentmedlemmer

- Kunnskap om FLT blant studenter

- Flere medlemmer

Anne Tysdal Egaas har gjennomført følgende:

- Stavanger Offshore
  Tekniske Skole
- Haugesund Maritime tekniske 

fagskole

- Stand avholdt på SOTS 4. oktober
- Studentkveld avholdt på Folkets Hus 6. oktober

- Hotellhøyskolen ved UiS - Stand avholdt på UiS 6. februar
- Universitetet i Stavanger - Stand avholdt på Dalane videregående 8. februar
- Høyskolen Stord Haugesund - Planlagt verving på HSH 22. februar ble avlyst

BRUK AV INFORMASJONSTEKNOLOGI OG SOSIALE MEDIER
Tiltak Hensikt Når Forventet effekt Status pr. 31.12.2017

1. Publisering på 
    Facebook og nettsider
- Informere om aktuelle saker
- Info om konferanser
- Styremedlemmer har ansvar 

for å ta bilder og skrive litt 
ved deltakelse på  
arrangementer 

- Mål for følgere/liker-klikk på 
Facebooksiden: 600 i løpet av 
2017 (337 liker oss pr. 
01.01.2017)

- Hele styret må bli følgere av 
hjemmesiden vår og oppfordre 
medlemmer i egen bedrift til å 
gjøre det samme 

- Markedsføre student- 
medlemskap blant egne 
medlemmer på Facebook

- Nå ut med informasjon om FLT 
til flere

- Kontinuerlig - Mer informasjon til medlemmene
- Skape oppmerksomhet og 

engasjement

- Oppdatert informasjon om kontingent
- Oppdatert informasjon om medlemsfordeler
- Satt i gang bruk av RushFiles, som har overtatt som 

skylagingsverktøy for avdelingen 
- Informasjon om endringsoppsigelse er lagt ut på nettsiden
- Det er etablert egen side for seniorgruppen
- Postet innlegg fra Norturas konsernkonferanse
- Det er lagt ut informasjon om avdelings-konferanse, 

program og foredragsholdere
- Postet innlegg fra lønnskonferansen
- Postet innlegg fra FLT-bedriftsgruppen i Norturas 

vårsprett
- Har laget verktøykasse for tillitsvalgte
- Lagt ut referat fra seniorklubbens årsmøte
- Det er postet innlegg fra 1. mai-feiring
- Det er postet innlegg om FLTs kulturstøtte til fotball-

gruppa gutter 2003 i Forus og Gausel IL
- Det er postet innlegg fra Evalueringskonferanse prosjekt 

6.6 på Gardermoen
- Det er postet innlegg fra delegatsamling i Årdal
- Det er postet innlegg fra regionskonferansen i Bergen i 

oktober
- Det er postet innlegg fra FLTs 17. ordinære Landsmøte
- Det er postet God jul-hilsen med avdelingsleder i 

nissedrakt
- Avdelingen har 387 følgere og 398 liker-klikk

2. Markedsføre FLT app - Når appen er 
klar

- Mer informasjon til medlemmene - App-en ble presentert og lansert på Landsmøtet
- Lagt ut informasjon på avdelingens nettside

REKRUTTERINGSPLAN BEDRIFTER
Tiltak Hensikt Når Forventet effekt/mål Status pr. 31.12.2017

- Bedriftsbesøk i Rogaland - Kontakt med tillitsvalgte og 
medlemmer

- Verving, opplysning og 
informasjon

- Oppfølging av bedriftsbesøk
- Rekruttering og medlemspleie

- Flere fornøyde medlemmer, 
forbedret kontakt, nye 
medlemmer

- Hjelp for tillitsvalgte, større 
engasjement

Utført bedriftsbesøk hos:
- Besøk på IKM Håland 2. februar. Avdelingen har hjulpet 

til med å etablere bedriftsgruppe-styre. Helge Stølen 
Reiestad og Brikt-Terje Skipanes arrangerte møte 26. 
april, med rekruttering som tema. Bedriftsgruppen har nå 
14 medlemmer

- Planlagt to-dagersbesøk hos ASVL-bedrifter på 
Haugalandet i september, er utsatt til første kvartal 2019

- Oppfølging av prosjekt 6.6 - Har besøkt Covent AS
- På medlemskveld/rekrutteringsmøte i Sauda den 28. mars 

var det samlet ti deltakere fra fem ulike bedrifter. Det 
deltok to representanter fra LOfavør. Responsen fra 
deltakerne var at de ønsket årlige samlinger. Fra 
avdelingen deltok Brikt-Terje Skipanes, Anne Tysdal 
Egaas og Berit F. Haugsland
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- Møte med IKM Ocean Design ble avholdt 10. mai på 
Scandic. Det deltok medlemmer fra FLT, NITO, og Tekna, 
samt uorganiserte. Brikt-Terje Skipanes og Helge Stølen 
Reiestad deltok fra avdelingen. Det er planlagt 
oppfølgingsmøte, men dette ble ikke avholdt i 2017

- Avdelingen har jobbet sammen med Fellesforbundet på 
hoteller

- Det er vervet seks nye medlemmer hos Norsk Stein Jelsa. 
Berit F. Haugsland stod for vervingen

- Besøk hos Avanti Ryfylke 5. oktober. Fra avdelingen og 
forbundet deltok Anne Tysdal Egaas og Stein Arne 
Lunderbye 

MEDLEMSPLEIE
Tiltak Hensikt Når Forventet effekt/mål Status pr. 31.12.2017

- Samling, prøveprosjekt i 
Dalane, rekruttering

- Info til medlemmer
- Verve nye medlemmer

- 9. februar

- 28. mars

- Fornøyde medlemmer rekrutterer 
best flere medlemmer

- Ti deltakere fra Sokndal, Lund og Eigersund, de fleste 
tillitsvalgte. Deltakerne ønsket at det skulle arrangeres 
samling to ganger pr. år, vår og høst, og at det ble satt opp 
spesielle tema

- Kaffekveld hos Anne Tysdal Egaas
- Kartlegge nye medlemmer uten 

bedriftsgruppe
- Ringes personlig, fordeles på 

flere (fadderordning)

- Beholde som medlem - Etter tre 
måneder

- Minimere medlemsavgang
- Fornøyde medlemmer
- Bevisstgjøring hva medlemskapet 

innebærer

- Det er jevnlig sendt liste med nyinnmeldte medlemmer,  
til utvalgte i styret

- Nye medlemmer er ringt opp fortløpende
- Gode tilbakemeldinger fra medlemmene

- Pleie eksisterende enkelt-
medlemmer uten 
 bedriftsgruppe

- Pleie medlemmer ved å delta 
på § 15.1-møter

- Holde oppe servicenivået og 
stille opp ved behov

- Beholde som medlem 
Medlemmer som er alene på 
bedriften er ofte bevisste 
medlemmer som tar kontakt 
ved behov

- Mange av enkeltmedlemmene 
er ikke interessert i å etablere 
bedriftsgruppe

- Minimere medlemsavgang
- Fornøyde medlemmer
- Bygge bedriftsgrupper

- Bevisstgjøring hva medlemskapet 
innebærer

- Har vært på besøk på flere bedrifter, ved flere anledninger 

- Flere fra styret har deltatt på mange § 15.1-møter
- Medlemmer tar kontakt om andre ting etter å ha truffet 

tillitsvalgte på § 15.1-møter

- Gjøres kontinuerlig

- Følge opp at bedriftsgruppene 
sender inn resultat fra valg

- Stimulere bedriftsgrupper
- Høste erfaring fra andre 

avdelinger

- Ta kontakt med bedrifter der 
det er en del medlemmer, i den 
hensikt å få kontaktperson, 
begynne med de som har flest 
medlemmer

- Overholde vedtektene

- Økt aktivitet
- Mindre frafall av medlemmer
- Økt rekruttering

- Terskelen for å ta kontakt er 
mye lavere hos medlemmer 
som avdelingen har tatt kontakt 
med, eller truffet på 
avdelingskonferansen

- Mars - Fornøyde medlemmer
- Mindre medlemsavgang
- Bevisstgjøring hva medlemskapet 

innebærer

- Avdelingen har mottatt melding om valg fra bedrifts-
gruppene i Nortura, Tine, Kverneland, Aker Solutions, 
Jæren Industripartner og Bilfinger

- Det er sendt ut påminnelse om å sende inn resultat fra valg 
til bedriftsgruppene, samt lagt ut påminnelse på nettsiden

- Publiseringsplan i årshjulet for å minne bedriftsgruppene 
på å avholde årsmøter og å sende melding om valg

- Kalender - Profilere avdelingen - September - Gjøre FLT kjent - Kjøpt inn 300 stk veggkalendere
- Kjøpt inn 500 stk A4-kalendere 

- Julehilsen på Facebook, 
nettside og e-post

- Profilere avdelingen - Desember
- Film med Helge 

i nisselue

- Gjøre FLT kjent - Utført, vellykket

- Fadderordning konferanser - Ta vare på de som kommer 
alene fra bedriften

- Medlemmer skal trives, ha lyst til 
å komme igjen

- Snakke med folk

PLAN FOR MØTER, KURS OG KONFERANSER
Tiltak Hensikt Når Forventet effekt Status pr. 31.12.2016

- Konsernkonferanse Nortura - Informere om utviklingen innen 
konsernet, informasjon om 
LO-favør, nytt fra forbundet

- 27. – 28. januar - Engasjere medlemmene, fornøyde 
medlemmer, økt medlemsvekst

- 40 deltakere

- Regionskonferanse (107) - Samarbeid om kurs, 
organisasjonsutvikling

- 03. – 05. februar - Godt skolerte tillitsvalgte - 22 deltakere

- Avdelingskonferanse/årsmøte - Profilere avdelingen - 10. – 12. mars - Engasjere medlemmene, fornøyde 
medlemmer, økt medlemsvekst

- 67 deltakere

- Dagskonferanse tillitsvalgte - Stressmestring - 23. mars - Input til tillitsvalgte - 15 deltakere
- Lønnskonferanse 

(Stavanger)
- Opplæring i bruk av overens - 

komster i lønns forhandlinger, 
protokoll, forhandlings-teknikk, 
lønnskrav

- 21. – 22. april - Økt kunnskap om lønnsforhand-
linger i henhold til forbundets 
overenskomster

- 14 deltakere

- Styrekonferanse/ 
delegatkonferanse

- Landsmøtesaker - 15. – 17. sep. - Godt forberedt til landsmøtet
- Styrke samarbeidet i styret

-  13 deltakere

- Regionskonferanse (14) - Organisasjonsutvikling - 20. – 22. okt. - Engasjerte tillitsvalgte - 31 deltakere
- Tillitsvalgtsamlinger/ 

nettverksbygging
- Utvikle tillitsvalgte i 

bedriftsgruppene
- Vår
- Høst

- Utveksle erfaringer
- Knytte kontakter med andre 

bedriftsgrupper
- Kartlegge besøksbehov
- Lokale behov

- Samling for tillitsvalgte og medlemmer i Sauda, ti 
deltakere 

- Medlemmer i Dalane og Sauda ønsker halvårlige/årlige 
samlinger

- Samlinger/møter for oppsagte/
permitterte

- Informasjon - Ved behov - Har sendt ut e-post til alle på C-kontingent, har fått to svar. 
Lav interesse

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 13 møter. De fleste AU-møtene har vært avholdt på Skype.  
Hovedsakene for styret har vært utarbeidelse og oppfølging av markedsplan, 
rekruttering, medlemspleie, oppfølging av økonomi, oppfølging av prosjekt 
6.6 (rekruttering og profilering i Sørvestregionen, samt løpende saker. Mange 
medlemmer har tatt kontakt med avdelingen for hjelp og støtte. Leder,  
nestleder og andre medlemmer av styret har deltatt i mange drøftingsmøter. 

Evalueringsmøte prosjekt 6.6
Styret hadde et foreløpig evalueringsmøte av prosjekt 6.6 sammen med  
Camilla Nygaard og Stein Arne Lunderby den 12. mars. AU hadde eget  
overleveringsmøte av prosjekt 6.6 den 30. mai, med prosjektkoordinator  
Camilla Nygaard og prosjektmedarbeider Brikt-Terje Skipanes. Forbund et 
arrangerte evalueringskonferanse av prosjektet i tiden 29. – 30. august for de 
involverte avdelinger. Følgende avdelinger deltok på konferansen: Avdeling 
17 Trondheim, 116 Kyrksæterøra, 108 Trøndelag Nord, 22 i Rogaland, 14 i 
Hordaland og 107 Sunnhordland. Fra avdeling 22 i  Rogaland deltok Helge 
Stølen Reiestad, Bjørn Nedreaas, Jorunn Egeland, Inger Elise Kolstø, Wenke 
Heien, Carl Eivind Mølstre, Anne Tysdal  Egaas, Berit F. Haugsland.

Delegatsamling i Årdal 
Avdelingen har brukt mye tid på forberedelser til FLTs 17. ordinære Lands-
møte. Det ble valgt delegater på medlemsmøte den 18. august, og det ble  
avholdt samling for avdelingens delegater på Sanitas/Høiland Gard i Årdal i 
tiden 15. – 17. september. Her ble avdelingens forslag til landsmøtet  
gjennomgått, og oppgaver fordelt. Siste finpuss ble gjort på avdelingens  
delegatmøte i Oslo 3. november. 

ÅRSMØTE OG JUBILANTFEST
Årsmøte
Avdelingen avholdt årsmøte på Scandic Stavanger Forus den 11. mars.  
Årsmøtet ble avholdt i tilknytning til avdelingskonferansen, og det møtte 35 
medlemmer. Årsmøtet vedtok tre forslag, 1) Avdelingen yter en engangsstøtte 
på kr. 1000 til 100 % permitterte medlemmer. Styret skal se på mulighet for å 
utvide ordningen til også å gjelde for arbeidsledige, samt vurdere om støtten 
på kr. 1 000 skal heves.2) Videreføre ordningen med at avdelingen kan betale 
tapt arbeidsfortjeneste tilsvarende en 20 %-stilling, 3) Honorar for studieleder 
og web-redaktør heves. Honorar for web-redaktør deles på to personer. 

Jubilantfest
Avdelingen hadde 36 25-årsjubilanter, 17 40-årsjubilanter og 12 50-års-
jubilanter, og av disse deltok 15 personer på jubilantfesten. Jubilantfesten ble 
holdt i tilknytning til avdelingskonferansen på Scandic Stavanger Forus. Det 
var syv 25-årsjubilanter, tre 40-årsjubilanter og fem 50-års jubilanter til stede. 
Til sammen var det 104 feststemte personer på festen. Det ble servert tre  
retters festmeny, og det var taler og hilsener til jubilant ene. Forbundsleder 
Jonny Simmenes bisto ved utdelingen av forbundets hederstegn og blomster 
fra avdelingen. Etter middagen var det dans og god stemning til langt på natt.

1. mai
Avdelingsstyret deltok for første gang i 1. maitog i Haugesund, og styret 
stilte opp med avdelingens fane, røde jakker og FLT-sydvester, noe som bidro 
til at FLT viste godt igjen i demonstrasjonstoget, og på bilder i nettavisen til 
Haugesunds Avis. Toget gikk fra Byparken, via minnes merket for 22. juli, 
hvor det var kransenedlegging og appell ved Marte Knutsen fra Haugaland 
AOF. Toget gikk videre ned til Scandic Maritim, hvor det var festmøte og tale 
for dagen ved Per Olaf Lundteigen. Del takere på 1.-maimarkeringen var  
Helge Stølen Reiestad, Bjørn Nedreaas, Jorunn Egeland, Inger Elise Kolstø, 
Hanne Kjersti Knutsen, Wenke  Heien, Helga Skjeie, Bjørn Romsbotn, Anne 
Tysdal Egaas, Carl Eivind Mølstre og Petter Gabrielsen. 

MØTER OG KURS I REGI AV FORBUNDET
Forbundsstyremøter
Bjørn Nedreaas og Helge Stølen Reiestad har deltatt på forbundsstyre møter, 
båttur og Landsrådsmøter. 

Bjørn Nedreaas deltok på forbundets forberedelsesmøte til LO-kongressen. 
Helge Stølen Reiestad deltok på Arendalsuka tirsdag 15. august under temaet: 
 «Millioner ikke mennesker».

Regionkonferanse
Forbundet arrangerte regionkonferanse i Bergen i tiden 25. – 26. januar, hvor 
det var innkalt én representant fra hver av de 26 avdelingene fra regionene 
Agder, Sør-Vestlandet, Nord-Vestlandet og Trøndelag. Tema på konferansen 
var informasjon om arbeidet og frister frem mot landsmøtet, status region/
avdelinger, prosjekt 6.6 (rekrutterings- og organisasjonsbyggingsprosjektet 
vedtatt på landsmøtet i 2013), prosjekt 9.18 (rapport fra utvalget som i  
perioden utredet forbundets organisering på avdelings- og regionsnivå), og 
forbundets kollektive reiseforsikring. Fra avdeling 22 møtte Bjørn Nedreaas.

Tariffråd 
Forbundet har etablert tariffråd for Arbeidslederavtalen, Teknisk funksjonær-
avtalen inkl. attføringsbedriftene, ASVL-avtalen og Arbeidslederavtalen 
innenfor hotell og restaurant. Mona Hommeland Monsen er avdelingens  
representant i tariffrådet for ASVL. Tariffrådene avholder jevnlige møter.

FLTs 17. ordinære Landsmøte
Forbundet arrangerte sitt 17. ordinære Landsmøte i Oslo kongressenter i tiden 
4. – 7. november. Avdelingens delegater var: Wenke Heien, Jorunn Egeland, 
Helga Skjeie, Bjørn Romsbotn, Inger Elise Kolstø, Anne Tysdal Egaas, Erik 
Melsom, Hanne Kjersti Knutsen, Berit F. Haugsland, Carl Eivind Mølstre, 
Odd Terje Sandvik, Brikt-Terje Skipanes, Aud Sissel Birkeland, Tønnes Inge 
Årstad, Bjørn Andreassen, Inger Grete Midbrød. I tillegg deltok avdelingens 
forbundsstyrerepresentanter, Bjørn Nedreaas og Helge Stølen  Reiestad.

Kurs og konferanser i avdelingens regi
Avdelingen har i løpet av 2017 avholdt fire konferanser. Alle konferansene  
ble avholdt i løpet av første halvår, da høsten ble brukt til landsmøte-
forberedelser.

Konsernkonferanse Nortura
Mye kompetanse var samlet i ett rom da 40 ledere og tekniske funksjon ærer 
fra mange fabrikker i Nortura, var samlet til konsernkonferanse i Stavanger 
27. – 28. januar. På programmet stod status for Nortura,  motivasjon, ledelse, 
LOfavør, HELP-forsikring og omstilling. Marius Træland var veileder for en 
tradisjonsrik, og nok en gang, vellykket  konferanse. 

Avdelingskonferanse
Avdelingskonferansen for 2017 ble avholdt 10. – 12. mars på Scandic  
Stavanger Forus. Konferansen var åpen for alle yrkesaktive medlemmer og 
hadde 67 deltakere. Konferansen ble åpnet fredag med en bli-kjent presenta-
sjon av de enkelte medlemmer i styret. Lørdagen startet med foredraget  
«Oljearbeidsplasser forsvinner – hva nå?» ved offshore sekretær, Dag Yngve 
Johnsen. Liv Berit Heimstad Tønnesen fulgte opp med foredraget «Sitter det 
virkelig mellom ørene?», et foredrag om  tanker og holdninger. Hotelldirektør 
Agnes Berntsen snakket om  «Arbeidsglede – roten til mye godt». Etter lunsj 
var det som vanlig satt av tid til utendørs quiz med faglige spørsmål, slik at 
konferansedeltakerne fikk rørt seg litt før ettermiddagens økt. Hans Wilhelm 
Steinfeld holdt et interessant foredrag med tittelen «Øst – Vest ny realpoli-
tikk. Bak  Putins kulisser». Til slutt fikk deltakerne et flott innlegg om livet på 
Solstein v/ Ole Egil Flotve fra Solstein AS. Søndag var det informasjon om 
nyheter innen LOfavør, løsning på quiz og informasjon fra avdelingen.

Dagskonferanse for tillitsvalgte i stressmestring
Torsdag 23. mars ble det arrangert en dagskonferanse i stressmestring.  
Konferansen var en oppfølging av konferansen som ble arrangert i  september 
med tittelen «Hvordan takle rollen som tillitsvalgt i og etter nedbemannings-
prosesser». Konferansen var åpen for tillitsvalgte og  andre interesserte, og 
varte fra kl. 12.00 til 18.00. Cecilie Byholt  Endresen fra Bjørnson Organisa-
sjonspsykologene snakket om hva stress er, og hva det gjør med oss på kort 
og lang sikt, og om ulike stressmestrings teknikker. Konferansen hadde 15 
fornøyde deltakere.

MØTER, KURS OG ARRANGEMENTER 2017
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Lønnskonferanse
Avdelingens årlige lønnskonferanse ble avholdt på Scandic Stavanger Forus 
i tiden 21. – 22. april. Konferansen opplevdes som nyttig og det var god  
anledning til å stille spørsmål til veileder, og til å diskutere med  andre  
konferansedeltakere. Det deltok 14 ivrige deltakere og veileder fra forbundet 
var 1. nestleder i FLT, Ulf Madsen. 

KURS OG KONFERANSER I AVDELINGENS REGI
Regionskonferanse Sør-Vestlandet 
Avdeling 107 Sunnhordland arrangerte regionskonferanse i tiden 3. – 5.  
februar på Scandic Maritim Hotel i Haugesund. Camilla Nygaard og  Arnstein 
Aasestrand deltok fra forbundet. Konferansen hadde 21 del takere, og hoved-
tema var status i avdelingene, gjennomgang av  AFI-rapport, og forslag til 
endring av forbundets prinsipprogram og  vedtekter. Christian Danmo hadde 
et interessant innlegg om vertikale  avtaler – fordeler og ulemper. Fra avdeling 
22 deltok Helge Stølen  Reiestad, Bjørn Nedreaas, Jorunn Egeland, Wenke 
Heien, Hanne Kjersti Knutsen, Helga Skjeie, Bjørn Romsbotn, Erik Melsom, 
Odd Jostein Bondhus, Anne Tysdal Egaas.

Regionskonferanse Sør-Vestlandet 
Høstens regionskonferanse ble arrangert på Scandic Flesland Airport i tiden 
20. – 22. oktober. Avdeling 14 Hordaland stod som arrangør, og inviterte var 
styrerepresentanter og valgte delegater til landsmøte.  Konferansen hadde  
hovedfokus på landsmøteforberedelser, med blant annet kurs i taleteknikk 
ved Camilla Nygaard. Ellers var det gjennomgang av aktivitet i avdelingene 
og planlegging av kurs og konferanse for 1. halvår 2018. Fra avdelingen  
deltok: Helge Stølen Reiestad, Bjørn Nedreaas, Jorunn Egeland, Wenke  
Heien, Hanne Kjersti Knutsen, Helga Skjeie, Bjørn Romsbotn, Brikt-Terje 
Skipanes, Odd Terje Sandvik, Bjørn Andreassen, Inger Grete Midbrød,  
Elisabeth Strøm-Olsen, Inger Elise Kolstø, Carl Eivind Mølstre, Berit Jorunn 
Oen Fyljesvold Haugsland, Tønnes Årstad.

Egersundskonferansen 2017
Egersund kommune arrangerte Mulighetskonferanse for politikk og næringsliv 
i Egersund Arena den 1. november. Wenke Heien deltok på konferansen. 

KURS OG KONFERANSER I REGI AV ANDRE
Regionskonferanse Sør-Vestlandet 
Vårens regionskonferanse ble arrangert av avdeling 14 Bergen, i tiden 15. – 
17. april. Konferansen ble avholdt på Scandic Maritim Hotel i Haugesund og 
Arnstein Aasestrand, 2. nestleder i forbundet, var veileder for konferansen, i 
tillegg deltok Camilla Hanses Nygaard den ene dagen. Konferansen hadde 15 
deltakere, og hovedtema var rekruttering i  regi onen og i avdelingene, infor-
masjon om prosjekt 6.6, samarbeid i  regi onen og plan for kurs og konferanser 
i 2. halvår 2016. Det var også informasjon fra forbundet. På lørdagskvelden 
ble det arrangert tur med rib-båt, der deltakerne fikk masse vind i håret,  
samtidig som de fikk  oppleve Haugalandet fra sjøsiden. Fra avdeling 22  
deltok, Bjørn Nedreaas,  Wenke Heien, Jorunn Egeland, Helga Skjeie og Anne 
Tysdal Egaas.

Egersundkonferansen 2016
Egersund kommune arrangerte Mulighetskonferanse for næring og politikk i 
Egersund Arena den 1. november kl. 09.00 til 14.30. Wenke Heien deltok på 
konferansen.

MØTER I LO – SAMMENHENG
LOfavørkomitéen i Rogaland
Helga Skjeie sitter som representant for FLT i LOfavørkomitéen i Rogaland. 
Hun har deltatt på jevnlige styremøter i komitéen. 

LO i Rogaland
LO i Rogaland valgkamputvalg arrangerte dagskonferansen «Trygge jobber 
– nytt flertall», i Kuppelhallen den 6. juni. Anne Tysdal Egaas representerte 
avdelingen. Bjørn Romsbotn deltok på møte den 27. mai, for planlegging av 
LOs Sommerpatrulje. Han deltok også på Bygg patrulje i Stavanger den 8. 
november.

LO i Stavanger og Omegn
Årsmøte
LO i Stavanger og Omegn avholdt årsmøte 27. april på Folkets Hus i  
Stavanger. 

FLT var representert ved Hanne Kjersti Knutsen, Bjørn Romsbotn, Helga 
Skjeie og Jorunn Egeland.

Representantskapsmøter
LO i Stavanger og Omegn avholdt representantskapsmøte den 27. mars, for å 
behandle 1. mairegnskap for 2016, forslag til hovedparoler og program til 1. 
mai 2017. FLT avdeling 22 hadde sendt inn følgende forslag til paroler: «Rett 
til faste ansettelser med garantilønn» og «Rett til 100 % stilling». Hanne 
Kjersti Knutsen, Bjørn Romsbotn og Jorunn Egeland representerte FLT.

LO i Stavanger og Omegn avholdt representantskapsmøte 13. november, 
hvor hovedsaken var «På vei mot kommunevalg». Det var innlegg ved  
representanter fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, 
Rødt og Miljøpartiet De Grønne. Hanne Kjersti Knutsen, Bjørn Romsbotn, 
Erik Melsom og Jorunn Egeland representerte FLT. 

Frokostmøte Folkets Hus
Petter Gabrielsen har deltatt på møter arrangert av Folkets Hus. 

Dagskonferanse om EØS og arbeidsliv
LO i Stavanger og Omegn arrangerte dagskonferansen «Arbeidslivet møter 
EØS-avtalen» i Folkets Hus Stavanger torsdag 27. april. Bjørn Romsbotn 
deltok fra FLT.
 
LO Jæren
LO Jæren avholdt årsmøte fredag 5. mai. Helge Stølen Reiestad, Odd Jostein 
Bondhus og Nina Klausen representerte FLT. Helge Stølen Reiestad har vært 
medlem av valgkomitéen. 

LO i Sandnes og Gjesdal
LO i Sandnes og Gjesdal avholdt årsmøte den 4. april i Folkets Hus, Sandnes. 
June Siri Eltervåg representerte avdelingen. 

LO i Dalane 
LO i Dalane avholdt årsmøte mandag 24. april i Landbrukssenteret  
Helleland, og Wenke Heien og Anne Tysdal Egaas representerte avdeling en. 
Wenke Heien og Anne Tysdal Egaas sitter i styret for LO i Dalane, og har 
deltatt på styremøter og representantskapsmøter. Wenke Heien deltok også på 
styrekonferanse for LO i Dalane og på bedriftsbesøk i Aker den 4. september, 
sammen med LO sentralt. Anne Tysdal Egaas deltok på folkemøte om EØS i 
regi av LO i Dalane og Nei til EU.

LO i Nord Rogaland 
LO i Nord Rogaland avholdt årsmøte mandag 24. april. Carl Eivind  
Mølstre representerte FLT. 

Samvirkende fagforeninger, Stavanger
Årsmøte i Samvirkende Fagforeninger ble avholdt 18. mai. Hanne Kjersti 
Knutsen har i perioden deltatt på styremøter i forretningsutvalget, og ble 
gjenvalgt som varamedlem til forretningsutvalget. Hanne Kjersti Knutsen, 
Erik Melsom, Bjørn Romsbotn og Jorunn Egeland representerte FLT på års-
møtet.

Arbeidernes Historielag i Rogaland
Arbeidernes Historielag avholdt årsmøte 3. april på Folkets Hus i  Stavanger. 
Bjørn Romsbotn og Petter Gabrielsen deltok på møtet. De har også deltatt på 
et medlemsmøte i høst.

AOF 
AOF Sandnes & Jæren
Årsmøtet ble avholdt 27. april, og fra FLT deltok Erik Melsom, Odd  
Jostein Bondhus og Helge Stølen Reiestad. Ranveig Johansen har sittet i  
styret i mange år, men gikk av på dette årsmøtet. Bjørn Romsbotn ble valgt 
inn i styret, og har deltatt på styremøtene i organisasjonen. Helge Stølen  
Reiestad er medlem av valgkomitéen. 

AOF Haugaland
AOF Haugaland avholdt årsmøte den 20. april. FLTs representanter  
hadde ikke anledning til å delta på møtet. 
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Året 2017 har vært nok et aktivt år for seniorklubben.Vi har hatt flere gode 
og aktuelle saker på møtene og vi fikk interessante innledere. Temamøtene 
skulle bl.a. handle om de eldre, og om hvordan utviklingen har blitt i 
forbindelse med bl.a. den nye pensjonsreformen. Hvordan er det å leve i et 
samfunn som er i stadig utvikling og endring?
 
Det har vært innledere på tema som:
• Informasjon om prostata
• Utbyggingsplaner om Rogfast
• Valget 2017 og eldreomsorgen
• Helsebygging for eldre
• LOfavør og forsikring
• Stortingsvalget 2017

Det ble i 2017 i tillegg til årsmøtet avholdt 6 medlemsmøter, 4 styremøter
1 sommertematur og 1 juletematur. 
 
Onsdag 11. januar, Informasjon om prostata
Innleder var Aleksandra Latinovice som arbeider i kreftomsorgen. Prostata 
er den hyppigste kreftformen hos menn. Eldre menn må være  
oppmerksomme på følgende symptomer:
• Det er påvist at røyking og alkohol kan være medvirkende årsaker
• Arvelige gener er også en årsak
• For å få påvist prostatakreft må vi konsultere lege, som dersom det er  
 fare for kreft, kan ta en PSA blodprøve. Det er viktig å komme raskt til  
 utredning

Onsdag 10. februar, Årsmøte
Det ble også redegjort for sommertematuren.

Onsdag 8. mars, Fremdriften på E- 39 Rogfastprosjektet
Innleder var prosjektleder Tor Egil Espedal, som ga oss en gjennomgang 
av dette store prosjektet. Rogfast ble planlagt på papiret allerede for 20 år 
siden. Tunnelene har en samlet lengde på 20,6 km, og har en dybde på 360 
m under havflaten. Max stigning er på 5%. Tunnelen har en lengde på 20,6 
km og går fra Mekjarvik via Kvitsøy til Bokn.

Onsdag 05. april, Valget 2017 og eldreomsorgen
Innledere var Øystein Hansen fra AP og Marcela Molina fra SV. Øystein 
Hansen ble dessverre forhindret fra å møte. Marcela startet med å si at hun 
var valgkampansvarlig for LO i Rogaland. Eldreomsorgen får vi komme 
tilbake til på et senere møte. Vårt mandat går ut på å planlegge, samordne, 
tilrettelegge og gjennomføre den faglige politiske valgkampen i Rogaland. 
Øystein er også en del av dette. Mobiliseringen er en viktig faktor her. Vi 
må få ut vår politikk ikke minst i virksomheter og fagbevegelse. Arbeids-
ledigheten er viktig å få ned. Det skapes for få nye arbeidsplasser. Vi må få 
større styring med oppdrag til regionen. Fra salen kom det spørsmål om 
fag bevegelsens rolle i valgkampen. Saker som gagner våre medlemmer: 
Sosialpolitikk, sysselsetting, næringspolitikk, boligpolitikk, olje- og 
gassvirksomheten og eldrepolitikk. Vi må oppfordre våre medlemmer til å 
stemme på de partier som forplikter seg til å jobbe for våre saker.

Onsdag 3. mai, Sommertematuren til Aibel i Haugesund
Vi fikk en grundig gjennomgang av virksomheten av Trond Skjee og Einar 
S. Kvale, som begge arbeider som ledere i produksjonen. Aibel som 
tidligere het Haugesund Mek. Verksted ble etablert allerede i 1900. Eiere i 
dag er norske og svenske. De har bedrifter og kontorer i flere land og det 
er ca. 4700 ansatte i hele konsernet. Aibel Haugesund har 1700 ansatte. 
Vårt område her på Risøya er på 250 mål, og vi har en totalomsetning på 
ca. 8 milliarder. Av arbeidsreserver har vi langtidskontrakter med Statoil 
og Shell. Det bygges i dag flere moduler til Johan Sverdrup med en 
totalvekt på 22 000 tonn. Vi skal også bygge to moduler til Valemonfeltet. 
I dag har vi kontrakter som gir oss full sysselsetting til og med 2020.  
Fra Haugesund gikk turen videre innom Avaldsnes steinkirke som ble 
påbegynt allerede i år 1248, videre til Karmøy flyplasshotell hvor vi 
inntok en nydelig varmrett. 

Onsdag 13. september, Stortingsvalget 2017
Innledere var Øystein Hansen fra AP og Solfrid Lerbrekk fra SV. Øystein 
Hansen fortalte om det spennende valgutfallet hvor han det ene øyeblikket 
ikke var på stortinget, men i neste var han inne. AP er selvfølgelig ikke 
fornøyde med valgutfallet. Vi vil få en blå regjering, og vi må nå se hva 

den nærmeste tiden vil bringe. Det vil uansett bli flere evalueringer i tiden 
som kommer. Hva må til for å få AP tilbake der vi ønsker å være. Flere 
forstår ikke hvorfor AP før valget gikk ut med forslag til høyere skatter. 
Ble dette belyst godt nok? Dette er et av de områdene som en skal se på. 
Er AP flinke nok til å benytte nettet? Solfrid Lerbrekk ble valgt inn via et 
utjevnings mandat, så det har for oss begge vært et spennende valg. SV er 
stort sett fornøyd med valget. Vi er glad for den innsatsen alle bidro med 
før valget. Hun sier at vi må få et likere samfunn og vi vil arbeide for et 
sterkere samhold. Har AP og SV tenkt å gjøre noe med pensjonsforliket og 
0,75 % regelen? Hansen sier at AP har lagt frem et forslag som skal sikre  
pensjonene. Lerbrekk sier at SV alltid har foreslått å kompensere for dette.

Onsdag 11. oktober, Helsebygging for eldre
Innleder var Tonje Nesvik Hustoft som er ansatt ved SUS, forsknings-
avdeling. Tema som kom opp var Ernæring, Kosthold og Helse. Med et 
optimalt kosthold hjelper vi eldre å holde borte sykdommer. Våre celler 
trenger ernæring og vi vil tidlig merke det om kosten er sparsom eller 
dårlig. Her er 12 råd for å forebygge sykdom:
1. Variert kosthold, begrense store mengder salt fett og sukker
2. Prøve å være aktiv gjennom dagen
3. Fem om dagen
4. Spise grove kornbrød daglig
5. Spise fisk til middag to - tre dager i uka, meieriprodukter og egg
6. Velge magert kjøtt
7. Velge magre meieriprodukter
8. Benytte matoljer
9. Velge mat med lite salt
10.  Unngå mat og drikke med mye sukker
11.  Drikk mye vann
12.  Minimum 30 min. med fysisk aktivitet hver dag 
 
Små grep kan utgjøre store forskjeller.
Fysiologiske endringer, endret smak- og luktesans, redusert matlyst, tørste 
og tygg og svelg. Husk at underernæring kan medføre dårlig immun-
forsvar, muskelstyrke og funksjon. Unngå høyt blodtrykk med mye frukt,  
grønnsaker og fisk, lite salt og sukker. Oppsummering: Maten bør være 
grov, fargerik og god. Regelmessige måltider og nok å drikke. Daglige 
inntak av tran eller tilsvarende. Fysisk aktivitet.

Onsdag 8. november, LO favør og forsikring
Innleder var Lars Enevoldsen som er ansatt i LOfavør hvor han jobber 
med forsikring. Han holder mange kurs for tillitsvalgte i dette emnet.  
www.lofavor.no er vår nettside og denne er meget opplysende ved 
spørsmål om LOfavør. Det er stadig endringer i flere av våre forsikringer, 
og det er viktig at vi sjekker siden regelmessig. LO medlemmer har 
følgende fordeler: Forsikringer, ferie/opplevelser, hus og hjem, bank, 
juridisk, helse og info. LO har lav egenandel, ikke begrensninger på antall 
skader. Enevoldsen var inne på flere fordeler bl.a. uhellsdekning, 
reiseforsikring, toppdekning, rådgiverdekning, innbrudd, sykkelerstatning 
og fordeler ved reiser.

Onsdag 13. desember, Juletematur til Malm Orstad på Voll
Vi fikk en omvisning i produksjonen i denne mekaniske bedriften som er 
drevet i over 70 år, og som eies av Magne og Leif Orstad. Tidligere var det 
produksjon med tyngde mot landbruket, men senere ble vi mer allsidige, 
og fra 1980 ble produksjonen rettet mot olje- og gassindustrien. Det er 98 
ansatte som går på to skift. To store haller på over 10 000 m2. Den siste 
tiden har vår interesse gått mot et nyere konsept som er fiskeoppdrett. 
Dette er nytt for oss, men vi ser at denne næringen kan bli veldig stor i 
fremtiden. Det vil bli bygget gigantanlegg, og i dag arbeider vi med store 
matings maskiner til dette. Ellers har vi store kontrakter på stålrammer som 
benyttes på rørledningene der ute. Vi arbeider også med verktøy og 
maskiner som kan benyttes på større dybder i Nordsjøen.

Styret i 2016 har bestått av:
Leder Petter Gabrielsen
Nestleder/Sekretær Karl Børge Larsen
Styremedlem Bjørn Tengesdal
Styremedlem Rolf Tjosevik

FLTs SENIORKLUBB AVD. 22 i ROGALAND
Årsmelding 2017 fra



ÅRSBERETNING 2017      11

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 Helga Skjeie ..........................Rosenberg WorleyParsons
Styremedlemmer Elisabeth Strøm ....................Aker Solutions Bergen
 Erik Melsom .........................Felleskjøpet Rogaland Agder
 Bjørn Romsbotn ....................Arbeidstilsynet
 Inger Elise Kolstø .................Zalaris AS
 Anne Tysdal Egaas ...............Aker Solutions Egersund
Varamedlemmer Hanne Kjersti Knutsen .........Attende AS 
 Odd Jostein Bondhus ............Aarbakke AS 
 Berit Jorunn Haugsland ........Norsk Stein 
Student-/ungdomskontakt Carl Eivind Mølstre ..............Marine Aluminium
Seniorrepresentant Petter Gabrielsen ..................Leder seniorklubben avdeling 22
Revisorer 1. Rune Røisland ..................Rosenberg WorleyParsons
 2. Brikt-Terje Skipanes .........Aker Solutions Stavanger
Valgkomité 1. Aud Sissel Birkeland ........Covent AS
 2. Brikt-Terje Skipanes .........Aker Solutions Stavanger   
 3. Anne Tysdal Egaas ............Styrets representant
Representanter og utvalg
Forbundsstyret ...............................................................Bjørn Nedreaas
Forbundsstyret (vararepresentant) .................................Helge Stølen Reiestad
Samvirkende fagforeninger, Stavanger ..........................Hanne Kjersti Knutsen
 Jorunn Egeland
 Erik Melsom
 Bjørn Romsbotn
 Helga Skjeie, vararepresentant
LOfavørkomitéen i Rogaland ........................................Helga Skjeie
LO i Stavanger og Omegn, representantskapet ..............Helga Skjeie
 Jorunn Egeland
 Hanne Kjersti Knutsen
 Bjørn Romsbotn
 Erik Melsom, vararepresentant
LO i Nord Rogaland, representantskapet .......................Bjørn Nedreaas
 Inger Elise Kolstø 
 Carl Eivind Mølstre
 Nils Magne Olsen, vararepresentant
LO i Dalane, styret .........................................................Wenke Heien

Anne Tysdal Egaas
LO i Dalane, representantskapet ....................................Øyvind Hognestad 
 Monica Tengesdal 
 Aud Sissel Birkeland, vararepresentant
LO Jæren, representantskapet ........................................Helge Stølen Reistad
 Odd Jostein Bondhus
 Nina Klausen
 Otto Skurve, vararepresentant
LO i Sandnes & Gjesdal ................................................Bernt Ims
 June Siri Eltervåg
 Rolf Inge Gjesdal, vararepresentant
AOF Sandnes & Jæren, styret ........................................Bjørn Romsbotn
AOF Sandnes & Jæren, representantskapet ...................Bernt Ims
 Erik Melsom, vararepresentant
 Helge Stølen Reiestad (valgkomitéen)
AOF Haugalandet, representantskapet ...........................Inger Elise Kolstø
 Carl Eivind Mølstre
 Bjørn Nedreaas, vararepresentant
Redaksjonskomité (nettside, Facebook)  .......................Erik Melsom (redaktør nettside) 
 Odd Jostein Bondhus (redaktør Facebook) 
Programkomité avdelingskonferanse 2017 ....................Inger Elise Kolstø
 Helga Skjeie
 Helge Stølen Reiestad
Forsikringskontakt .........................................................Petter Gabrielsen
Arbeidernes Historielag  ................................................Petter Gabrielsen
 Bjørn Romsbotn

STYRETS SAMMENSETNING
Styret for 2017 har bestått av følgende personer
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Returadresse:
FLT Avd. 22 i Rogaland
Folkets Hus
Løkkeveien 22
4008 Stavanger

G
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uksjon: Lura Trykkeri A
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Årsmøtet avholdes

lørdag 17. mars 2018 kl. 16.45, Sola Strand Hotel

Axel Lunds veg 27, Sola

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 23. februar 2018
Avdelingsstyret oppfordrer alle medlemmer til å delta på årsmøtet

Husk å melde deg på Avdelingskonferansen som går  
16. – 18. mars på Sola Strand Hotel. Konferansen er gratis for 
yrkesaktive, permitterte og arbeidsledige medlemmer samt 
for student medlemmer. Tilbud for ledsagere. Påmelding på  
nettsiden. Påmeldingsfrist 23. februar.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
FLT AVDELING 22 I ROGALAND


