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Jeg vil begynne oppsummeringen av året 2020 med å sitere 
Dronning Elizabeth av England som sa at det hadde vært et 
«Annus horribilis».

 Året startet ganske så normalt selv om det hadde kommet 
signaler om at et nytt «influensavirus» hadde dukket opp i 
Wuhan i Kina. Fram til 12. mars var forholdene i arbeidslivet 
ganske normale selv om det nok var en del bekymringer for om 
viruset ville komme til Norge.

12. mars kunngjorde regjeringen at den ville innføre de streng
este tiltakene som har vært gjort i Norge i fredstid. Regjeringen 
valgte å stenge ned Norge 12. mars, noe som ble kalt en nasjonal 
dugnad, for å få Covid19 viruset under kontroll. Bedrifter 
stengte ned og permitterte sine ansatte og avdelingen har vært 
borti flere tilfeller der bedrifter har fraveket ansiennitets
prinsippet ved permitteringer. Det verste eksempelet på misbruk 
av permitteringsinstituttet var en bedrift som permitterte et av 
våre medlemmer 100%, men krevde at han arbeidet 100%; Dette 
er det groveste eksempelet på misbruk som jeg har vært borti. 
Nedstengingen har også resultert i oppsigelser og det har vært 
flere §15.1 og §17.3 som avdelingen har deltatt på.

Å drifte avdelingen og forbundet under pandemien har også vært 
utfordrende. Mange av styremøtene ble gjennomført via digitale 
plattformer, det samme gjaldt forbundsstyremøtene. Når det 
gjelder andre møter så har det i de fleste tilfellene vært mulig å 
gjennomføre disse som fysiske møter, men noen få av disse har 
det vært nødvendig å gjennomføre på digitale plattformer. 
Høsten 2020 var leder i avdelingen, regionrådgiver og første 
nestleder i forbundet på rundreise i nordfylket for å besøke 
tillitsvalgte og medlemmer. Det var gjort avtaler med tillitsvalgte 
i forkant, men etter at reisen hadde startet ble det innført 
begrensninger som gjorde at vi ikke fikk besøke alle som det var 
gjort avtale med noe som var synd. En slik rundreise for å 
besøke medlemmer og tillitsvalgte er noe som avdelingen bør 
forsøke å få til minst en gang i året. På grunn av pandemien var 
avdelingen også nødt til å avlyse avdelingskonferansen 2020, det 
var ikke mulig å gjennomføre den slik det var planlagt på grunn 
av pandemien. Årsmøtet i avdelingen ble utsatt av samme årsak, 
men ble avhold digitalt høsten 2020.

Regjeringen skal ha ros for det at de endret permitteringsreglene 
og reduserte arbeidsgiverperioden til 3 dager. De som ble 
permittert på grunn av Covid19 fikk 80% av lønnen i 
dagpenger, (opp til ca. 300.000 og 62,4% på inntekt over dette) 
dette har bidratt til at økonomien til den enkelte ikke har blitt 
like svekket som ved «ordinære» permitteringer. Regjeringen 
skal også ha ros for at de etter påtrykk fra LO og NHO 
aksepterte å forlenge permitteringsperioden med 6 måneder ut 
over tidligere maksgrense på 6 måneder. Hvordan situasjonen for 
de permitterte utvikler seg utover våren 2021 er usikkert, i verste 
fall vil det komme et ras av oppsigelser og avdelingen må være 
rustet til å håndtere dette hvis det verste skal skje.

LOkongressen som skulle vært avholdt i mai 2021 har 
blitt utsatt til mai 2022. Avdelingen har sendt inn 
flere forslag til kongressen som forbundsstyret 
har behandlet og som skal tas opp til 
behandling under kongressen. Hvordan 
kongressen blir i 2022 er det ingen som kan 
si noe om på dette tidspunktet, men jeg 
håper at det blir en ordinær kongress der 
delegatene kan møtes fysisk. 2021 er også 
landsmøteår og avdelingsstyret er i gang 
med å planlegge hvordan det skal arbeides 
med forslag til landsmøtet dersom ikke 
dette også må utsettes. Bare tiden vil vise 
dette.

Tariffoppgjøret i 2020 var et forbundsvist oppgjør 
og det ble som vanlig fra NHO gitt signaler om at det 
ikke var noe å gi under oppgjøret på grunn av den situasjonen 
samfunnet stod oppe i, (alltid er det noe når det nærmer seg 
tariffoppgjør). Tradisjonen tro var det Fellesforbundet og Norsk 
Industri som åpnet ballet og etter mekling ble det enighet om et 
tillegg på kr. 0,50 pr time som utgjør i underkant av kr. 1000,00 
pr år. Resultatet ble sendt til uravstemning og ble vedtatt. 
Oppgjørene til FLT har endt opp med det samme tillegget som 
det som ble framforhandlet i frontfagsoppgjøret.

I forhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri ble 
FLT og LO dolket i ryggen av Fellesforbundet. De inngikk en 
avtale med Norsk Industri om endring i omfangsbestemmelsene 
som sier at Fellesforbundet også skal kunne organisere 
funksjonærer i bedriftene som er omfattet av denne avtalen. 
Dette er et klart brudd med FLTs omfangsbestemmelser og vil 
kunne skape sterk splittelse i LOfamilien dersom det ikke er 
mulig å reversere denne avtalen. Ifølge LO leder kom dette som 
et like stort sjokk på LO som på FLT, det var ikke godkjent i 
LOsekretariatet slik Los rutiner krever. Årsaken til at 
Fellesforbundet sentralt har valgt denne mildt sagt sleipe 
framgangsmåten er at de antakelig har innsett at dette er den 
eneste måten de kan fortsette å vokse på og da er tydeligvis FLT 
det neste forbundet de vil sluke.

Hvordan 2021 vil bli er det vanskelig å si noe om. 2020 ble 
avsluttet med innskjerping av restriksjonene for å begrense 
Covid19 pandemien. Samtidig fikk Norge de første 
vaksinedosene tilsendt, og vi må håpe at denne vaksinen kan 
bidra til å få landet på fote igjen slik at samfunnet gradvis kan 
komme tilbake til normalen.

FLT avdeling 22 i Rogaland passerte for første gang i historien 
2000 yrkesaktive medlemmer og vi håper at denne veksten vil 
fortsette og at medlemmene både vil benytte seg av de tilbudene 
som avdelingen kan gi og være fornøyd med de tilbudene vi kan 
tilby.

Jeg vil benytte anledningen til å ønske nye medlemmer 
velkomne og takke alle som er medlemmer i forbundet for at de 
har valgt FLT.

Helge Stølen
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WEB OG MEDIA I AVDELINGEN 
Satsning
Avdelingen har i 2020 perioden holdt fast ved vårt mål om å 
holde sine medlemmer oppdatert og informert om kurstilbud, 
møter, aksjoner og endringer via våre ulike kanaler. Den 
viktigste informasjonen distribueres for det meste via epost 
fra leder i avdelingen.

FLT Sentralt har et stort fokus på FLTappen, som kan lastes 
ned på våre telefoner. Den brukes i informasjonsformidlingen, 
både fra avdeling og forbund. Denne fungerer som en 
nyhetskanal for kommunikasjon mellom forbund og 
medlemmer, avdelingen og avdelingens medlemmer, og 
mellom bedriftsgruppene og deres lokale medlemmer. Vi 
oppfordrer fortsatt alle våre medlemmer til å laste ned FLT
appen på sin telefon.

Innhold
I 2020 har vi på vår nettside og vår Facebookside publisert et 
utvalg av dagsaktuelle saker og søkt å skape oppmerksomhet 
om kommende og avholdte begivenheter som vi ønsker å 
informere våre medlemmer om.

Vi bruker ofte vår Facebookside til å gjøre lesere/følgere 
oppmerksom på når vi har lagt ut ny og viktig informasjon på 
vår nettside.

Nettsiden vår inneholder mer varig og nyttig informasjon om 
avdelingen. Den skal kunne være et oppslagssted for våre 
medlemmer. Her finner man informasjon om kurs, 
konferanser og møter.

Statistikk
Vi hadde for tiden 536 følgere på vår Facebookside, en 
oppgang på 12,37 % fra foregående år.

Lenker til våre sider og informasjonskanaler
Facebook: https://www.facebook.com/FLTavd22
Nettside: http://www.flt22.org
App: https://app.flt.no 

Stavanger 16.12.2020
Erik Melsom og Odd Jostein Bondhus

Webredaksjonen

I region vest er vi per 01.01.21 5289 medlemmer, fordelt på 
3920 yrkesaktive medlemmer, 1313 pensjonister og 56 studenter.
Vi er ikke den største regionen totalt antall medlemmer men vi er 
den med flest yrkesaktive medlemmer.

2020 ble annerledes enn det som var planen fordi Covid 19 
stengte ned landet og veldig mange havnet på hjemmekontor og 
det ble restriksjoner på at man ikke fikk komme inn på 
bedriftene rundt omkring.

Men vi har hatt noen runder med bedriftsbesøk før det stengte 
ned og i de perioden det har vært åpning for det.

Rundturen med politisk ledelse skulle vær gjennomført på våren, 
men ble utsatt til høsten 2020, da fikk vi oss en tur på 4 dager, 
måtte avbryte på grunn av nye restriksjoner, men vi fikk 
muligheten til å treffe flere flotte tillitsvalgte og medlemmer 
rundt omkring på de dagene vi fikk lov å reise, den ble i 
Rogaland fordi det var bare der det var åpent nok til å komme ut.

2020 oppsummert:
• Bedriftsbesøk
• Medlemsverving 
• Medlemspleie
• Bistand i 151 møter
• Bistand i 173 møter
• Vært med i 173 møter som støtte til medlemmene når de i   
 Oslo ikke kunne være med fysisk på møter, på grunn av   
 restriksjoner.

• Seks rundturer hvor det har vært intensivt besøk samlet på få  
 uker for å være litt effektiv og rekke over større deler av   
 regionen uten å bruke så mye tid på å reise frem og tilbake.
• Vært med på årsmøter i de fleste avdelingene i regionen og   
 bedriftsklubber sine årsmøter, noen fysisk men de aller fleste  
 har vært på teams.
• Hatt og vært med på medlemsmøter.
• Bistått avdelinger og klubber ved saker.
• Vært med på alle møter og styremøtene jeg har blitt invitert på  
 med noen få unntak.
• Fortsatt samarbeidet med lokale tillitsvalgte i Fellesforbundet,  
 Handel og Kontor, Industri og energi og Norsk Arbeidsmann  
 forbund, for å øke organisasjonsgraden i Norge, med felles   
 verving og felles møter.
• Julekalender på Teams i desember. 

Jeg har på tross av nedstengning, lokale restriksjoner, 
restriksjoner i forbundet klart å bistå i alle saker jeg har blitt 
forespurt. Det er noe jeg kommer til å fortsette å prioritere for 
jeg mener det er den viktigste oppgaven vi har som ansatt i 
region, bistå medlemmene når de har behov. 

Regionrådgiver,  
Lisa Sabina Nordlund

REGION VEST 2020
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FORBUNDETS HEDERSTEGN i 2020
Følgende personer vil bli tildelt forbundets hederstegn

for oppnådd 25, 40, og 50 års medlemskap i 2019

25-års nålen 
Geir Dagsland

Geir Stian Lorentzen

Tor Arild Sømme

Svein Helge Stausland

Terje Aasland

Odd Bernhard Larsen

Svein Atle Thorsen

Roar Eide

Siri Åsen

Salve Salvesen

Anne Wenche Anda

Susanne Gjerde

Ole-Johan Lauvås

Anita Steen

Karl-Heinz Scholz

Vigdis Helene Sæstad

Knut Engelsgjerd

Frode Larsen

Bodvar Svandalsflona

Patric Gustavsson

Torhild Newermann

Hillbjørg Aase

Rolf Dag Solstrand

Terje Torgersen

Espen Furuløkken

Rune Ullensvang

Helge-Andre Rasmussen

Arne Tønnessen

Arne Hokstad

Marianne Laugen Haugsdal

Wenche Skår

Gert Inge Andersson

Betty Siqveland

Ove Ådland

Steffen Harestad

Olav Erling Strand

Tor Kristian Gravdal

Roar Ole Viken

Frode Hansen

–––––––––––––––––––

40-års nål
og diplom

Ottar Kjørmo

Bjørn Kulleseid

Kåre Mollan

Geir Erga

Arve Hovland

Jan Gaute Kolstad

John Kvamstad

Arne Svean

Bjørn Arthur Nedreaas

Svein Arvid Hølleslid

Kjell Arild Thu

Kåre Grødem

Sverre Jensen

Per Eivind Sandanger

Kjell Odd Østbø

Stig Møller Jensen

Odd Hauge

Nina Klausen

Olav Aartun

Bjørn Andreassen

Solveig Alne Frøynes

Jørgen Hegreberg

Bjarne Nodland

Sigmund Fosse

Egil Håvarstein

Bjørn Arve Vea

–––––––––––––––––––

50-års gaven
Lars Trygve Lone

Sven Arne Høyland

Jan Arve Oftedal

Bernt Jarle Dolmen

Einar Kro

Thor Jan Gjerseth

Charlie Dahl

Nils Haugvaldstad

Torbjørn Thorsen

Svein Georg Gursli

Jan Reidar Løland

Harald Halvorsen

Arne Sværen

Gunnar Hafsø

Øyvind Jarl Wiig

Øystein Telstø

Dagfinn Torleif Forsberg

Leif Henry Sæthre
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AVDELING 22 i ROGALAND

UTDRAG FRA MARKEDSPLAN 2020
Markedsmål: 
Langsiktig målsetting: Skape trygghet gjennom medlemskapet. Økt aktivitet blant tillitsvalgte og medlemmer.

Kortsiktige målsettinger: Resultat: 
 Rekruttere 200 medlemmer  190 innmeldinger/ 108 utmeldinger
 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
 Tettere kontakt med bedriftskontakter/grupper  Se rekrutteringsplan for bedrifter og medlemspleie
 Bedrifts og skolebesøk  Se besøksplan for skoler og bedrifter
 Gjennomføre planlagte konferanser  Det er avholdt en planlagt konferanse
 Rekruttering av ingeniører og sivilingeniører   Ikke gjennomført

BESØKSPLAN – SKOLER
Tiltak Hensikt Når Forventet effekt Status pr. 10.12.2020

 Søke om midler til studentverving
 Stavanger Offshore Tekniske 

Fagskole
 Haugesund Maritime Tekniske 

Fagskole
 Hotellhøyskole ved UiS
 Universitetet i Stavanger
 Høgskolen på Vestlandet

 Profilere FLT
 Verve nye studentmedlemmer
 Informasjon og rekruttering, 

Synliggjøring av FLT
 Oppfølging av skolebesøk
 Pleie studentmedlemmer

 Januar/juni
 April
 April
 April
 Mars
 August
 August

 Flere studentmedlemmer
 Kunnskap om FLT blant studenter
 Flere medlemmer

Ikke søkt om noen midler.

0 skolebesøk.

BRUK AV INFORMASJONSTEKNOLOGI OG SOSIALE MEDIER
Tiltak Hensikt Når Forventet effekt Status pr. 10.12.2020

1. Publisering på 
    Facebook og nettsider
   Informere om aktuelle saker
    (måle publisert antall saker)
   Informere om konferanser
   Lage saker på nettsiden ved 

deltakelse på arrangementer
   Måle følgere og liker klikk på 

FB
   Styrets medlemmer må følge 

avdelingen på FB og oppfordre 
medlemmer i egne bedrifter til å 
gjøre det samme

   Markedsføre studentmedlemskap 
blant egne medlemmer på FB

 Nå ut med informasjon om FLT til 
flere

 Kontinuerlig
 Kontinuerlig
 Kontinuerlig
 Hvert 

styremøte

 Mer informasjon til allmenheten
 Skape oppmerksomhet og 

engasjement
 Egen artikkel på nettsiden

Publiserte saker på Facebook: 38
Publiserte saker på nettside: 17

Avdelingskonferanse avlyst
Lønnskonferanse avlyst

Liker: 519 Følger: 523

2. Markedsføre FLT applikasjon Nå ut med informasjon til 
medlemmene

 Kontinuerlig  Informasjon til medlemmene Publiserte saker: 9

REKRUTTERINGSPLAN BEDRIFTER
Tiltak Hensikt Når Forventet effekt/mål Status pr. 10.12.2020

Bedriftsbesøk i Rogaland
 Nortura
 Attende
 Rosenberg
 Norsk Stein
 Norsk Stein
 Hotell Jæren
 Tine Kviamarka
 BMI Group Årdal
 Mowi
 Norsk Stein Jelsa
 Quality Lab

Besøksrunde uke 45
Vetco Gray, Rensefiskgruppen, 
Attende, Sandnes ProService, 
Aibel, Medicare, Rysteg og Sauda 
Smelteverk

 Kontakt med tillitsvalgte og 
medlemmer

 Verving, opplysning og 
informasjon

 Oppfølging av bedriftsbesøk
 Rekruttering og medlemspleie

 31. januar
 5. februar
 22. januar
 Juni
 November
 September
 November

 Flere fornøyde medlemmer, 
forbedret kontakt, nye medlemmer

 Hjelp for tillitsvalgte, større 
engasjement

Ulf Madsen kommer på besøk.
Gjennomført med Hanne Kjersti som representant for 
avdelingen.

Helge invitert på besøk og deltar på årsmøte
(Dette besøket ble avlyst)

Vegard Hansen kommer fra forbundet
Gjennomført. Berit var med fra avdelingen.

Gjennomført v/Helge

Helge i lag med NNN

Helge og Lisa
Gjennomført

Gjennomført med Aud Marit, Lisa og Helge
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MEDLEMSPLEIE
Tiltak Hensikt Når Forventet effekt/mål Status pr. 10.12.2020

 Samling Dalane
 Samling Stavanger og omegn
 Samling Sandnes og Gjesdal
 Samling Jæren
 Samling Haugaland
 Samling indre Ryfylke

 Info til medlemmer
 Verve nye medlemmer

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

 Fornøyde medlemmer rekrutterer 
best flere medlemmer

Ikke gjennomført
Ikke gjennomført
Ikke gjennomført
Ikke gjennomført
Ikke gjennomført
Ikke gjennomført

 Kontakte alle nye medlemmer 
personlig, fordeles på flere.
 Ringe eller bruke avdelingens mal 
for epostkontakt.
 Kartlegge om medlemmet tilhører 
en bedriftsgruppe, informere om 
FLTappen

 Beholde som medlem Etter tre måneder  Minimere medlemsavgang
 Fornøyde medlemmer
 Bevisstgjøring hva medlemskapet 

innebærer

Ordningen må videreføres
Følges opp av leder fortløpende

 Kontakt med enkeltmedlemmer 
uten bedriftsgruppe

 Beholde som medlem
 Medlemmer som er alene på 

bedriften er ofte bevisste 
medlemmer som tar kontakt ved 
behov

 Mange enkeltmedlemmer er ikke 
interessert i å etablere 
bedriftsgruppe

 Minimere medlemsavgang
 Fornøyde medlemmer
 Bevisstgjøring hva medlemskapet 

innebærer

15 enkeltmedlemmer kontaktet pr.10.12.2020

Delta på § 15.1møter
Delta på § 17.3møter

 Overholde vedtektene
 Bistå arbeidslivsavdelingen

Ved behov
Ved behov

 Hjelp til medlemmer
 Hjelp til medlemmer

21 møter pr.23.10.2020
8 møter pr.23.10.2020

Holde oppe servicenivået og stille 
opp ved behov

Ved behov  Hjelp til medlemmer Mye oppfølging i forbindelse med permitteringer

Følge opp at bedriftsgruppene 
sender inn resultat fra valg 
(bedriftsgrupper ≥ 10 medlemmer)

 Overholde vedtektene Mars  Riktige opplysninger i 
medlemsregisteret

Delta på årsmøter i bedriftsgrupper ved invitasjon.

0 møter pr.10.12.2020
Stimulere bedriftsgrupper til å søke 
støtte til aktiviteter med 
rekruttering

 Økt aktivitet  Fornøyde medlemmer
 Beholde medlemmer

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

 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

 Bevisstgjøring hva medlemskapet 
innebærer

Behandles under punkt rekruttering på styremøtene 
(tillitsvalgtverktøy).

Julehilsen på Facebook, nettside, 
app og epost

 Profilere avdelingen Desember  Gjøre FLT kjent Julehilsen publisert på Facebook og nettside.

PLAN FOR MØTER, KURS OG KONFERANSER
Tiltak Hensikt Når Forventet effekt Status pr. 10.12.2020

 Konsernkonferanse Nortura  Informere om utviklingen innen 
konsernet, informasjon om 
LOfavør, nytt fra forbundet

Mars  Engasjere medlemmene, fornøyde 
medlemmer, økt medlemsvekst

Innvilget for 25 deltakere
Koronaavlyst

 Årsmøte i regionen i forbindelse 
med superkurshelg Region Vest

24. – 25. april  Samarbeid i regionen
 Valg av medlemmer til Landsrådet

Koronaavlyst

 Avdelingskonferanse/årsmøte  Profilere avdelingen 13. – 15. mars  Engasjere medlemmene, fornøyde 
medlemmer og medlemsvekst

Innvilget for 60 deltakere
Koronaavlyst

 Lønnskonferanse  Opplæring i bruk av 
overenskomster i 
lønnsforhandlinger, protokoll, 
forhandlingsteknikk og 
lønnskrav

17. – 18. april  Økt kunnskap om lønnsforhandlinger 
i henhold til forbundets 
overenskomster

Innvilget for 20 deltakere
Koronaavlyst

 Regionkonferanse Høst  Organisasjonsutvikling
 Samarbeid om konferanser
 Status i avdelingene

Høst  Godt skolerte tillitsvalgte
 Samarbeid i regionen

Koronaavlyst

 Styrekonferanse 18  20 september  Bli bedre på å beholde eksisterende 
medlemmer, samt rekruttere nye

(Markedsplan)
 Styrke samarbeidet i styret

Innvilget for 13 deltakere
Hotell Jæren, Bryne
Gjennomført.

 Medlems/tillitsvalgtsamlinger/
nettverksbygging

 Utvikle tillitsvalgte i 
bedriftsgruppene/medlemspleie

Vår
Høst

 Utveksle erfaringer
 Knytte kontakter med andre 

bedriftsgrupper
 Kartlegge besøksbehov
 Lokale behov

Ikke gjennomført vår
Ikke gjennomført høst

 Tlf møter kontinuerlig AUmøter avholdes i Messenger/Teams
Avholdt 12 møter pr 10.12.2020

Visjon: For en Lettere og Tryggere hverdag!
Målsettinger: FLT skal være et naturlig førstevalg for våre målgrupper.

Arbeide aktivt for medlemmenes rettigheter.
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MØTEVIRKSOMHET
Styre- og arbeidsutvalgsmøter
Avdelingen har avholdt seks styremøter og arbeidsutvalget 
(AU) i perioden har hatt tolv møter. 

Alle AUmøtene har vært digitale. Hovedsakene for styret har 
vært utarbeidelse og oppfølging av markedsplan, rekruttering, 
medlemspleie, oppfølging av økonomi og samarbeidet med 
regionrådgiver, samt løpende saker. Medlemmer som har tatt 
kontakt med avdelingen for hjelp og støtte har fått dette fra 
leder, nestleder, regionrådgiver og andre medlemmer av styret 
som har deltatt i mange drøftingsmøter. Behovet fra 
medlemmene, og tilbudet fra avdelingen har vært alt fra mindre 
oppklaringer, informasjon, til deltagelse i drøftingsmøter. 

Region Vest
Avdelingen har også dette året hatt et tett og godt samarbeid 
med regionrådgiver Lisa Nordlund. Regionrådgiver har deltatt 
på styremøter og i avdelingskonferansen. Regionrådgiver har 
bistått og hjulpet avdelingen i flere sammenhenger med 
rekruttering, bedriftsbesøk og hjelp til medlemmer når det har 
vært nødvendig.

ÅRSMØTE OG JUBILANTFEST
Årsmøte
Avdelingen avholdt et utsatt årsmøte på Teams den 22. august. 
Det var 14 deltakere på årsmøtet samt regionrådgiver Lisa 
Nordlund og leder av seniorklubben Petter Gabrielsen. Årsmøtet 
vedtok to forslag, 1) Videreføre ordningen med at avdelingen 
kan betale tapt arbeidsfortjeneste tilsvarende en 20 %stilling, 
2) Endringer i retningslinjene for avdelingen. 

Jubilanter
Avdelingen hadde 37 25årsjubilanter, 20 40årsjubilanter og 8 
50årsjubilanter. Jubilantfesten ble dessverre avlyst, men vi 
planlegger en tilstelning i 2021. Vi vet ikke når dette vil bli, men 
alle vil få egen invitasjon.

1. mai
Medlemmer fra avdelingsstyret deltok i landsdekkende virtuelt 
1. maitog på internett. 
Hoved parolen var: Trygghet for helse og arbeid.

MØTER OG KURS I REGI AV FORBUNDET
Forbundsstyremøter
Bjørn Nedreaas og Helge Stølen Reiestad har deltatt på 
forbundsstyremøter. 

Landsrådsmøter
Helge S. Reiestad og Berit Fyljesvoll Haugsland har deltatt på 
landsrådsmøte der det ble arbeidet med vedtekter, 
prinsipprogram, tariffoppgjør og valg av delegater til LO 
kongressen.

Arbeidsgruppe for prinsipprogram 
Hanne Kluge har deltatt i forbundets arbeidsgruppe for 
prinsipprogram. 

Arbeidsgruppe for vedtektene
OddBjørn Sandslett har deltatt i forbundets arbeidsgruppe for 
vedtektene.

Regionvest
Covid 19 har gjort det vanskelig, for ikke å si umulig for 
avdelingene å komme sammen i 2020 og det har derfor ikke 
vært noen felles møter for avdelingene i regionen.

Kontrollkomite
Kontrollkomiteen er landsmøtets eget kontrollorgan og velges 
av landsmøtet. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med forbundets 
virksomhet og påse at det følger lover og forskrifter, vedtekter 
og vedtak i forbundets besluttende organer samt vanlig 
organisasjonsmessig praksis. Kontrollkomiteens medlemmer 
velges av landsmøtet. Leder av kontrollkomiteen er Jorunn 
Egeland fra vår avdeling.

MØTER OG KONFERANSER I AVDELINGENS REGI
Avdelingen har i løpet av 2020 avholdt en konferanse.

Medlemsmøter
Avdelingen har ikke avholdt medlemsmøter i 2020, men i uke 
45 ble flere bedrifter i fylket besøkt av 1. nestleder i forbundet 
Aud Marit Sollid, regionrådgiver Lisa Nordlund og 
representanter fra avdelingen.

Konsernkonferanse Nortura
Konsernkonferansen til Nortura var innvilget for 25 deltakere, 
men den dessverre avlyst pga covid19.

Avdelingskonferanse
Avdelingskonferansen for 2020 ble dessverre avlyst pga. 
covid19. Avdelingen måtte dekke et mindre økonomisk tap, 
men verst var det at rekken med gode konferanser er brutt.

Styrekonferanse
Årets styrekonferanse ble avholdt på Hotell Jæren 1820 
september. Fra forbundet deltok Stein Arne Lundby og 
regionrådgiver Lisa Sabina Nordlund.

Tema for konferansen var rekruttering av nye medlemmer og 
hvordan beholde eksisterende medlemmer, prioriteringer, 
handlingsplan og veien videre. Deltakere på konferansen var 
Helge Stølen Reiestad, Wenke Heien, Odd Jostein Bondhus, 
Berit Fyljesvoll Haugsland, OddBjørn Sandslett, Erik Melsom, 
Nina Hausken, Bjørn Romsbotn og Nina Galta

Lønnskonferanse
Avdelingens årlige lønnskonferanse måtte også avlyses pga 
covid19.

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

MØTER, KURS OG ARRANGEMENTER 2020
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LO i Rogaland
Regionrådet
Hanne Kjersti Knutsen er vårt medlem i regionrådet og deltar på 
regionrådsmøtene. Erik Melsom er vararepresentant.

LOs Familie- og likestillingsutvalg
Helge S. Reiestad er vår representant og deltar aktivt i Familie 
og likestillingsutvalget.

Regionkonferanse LO Rogaland vår
Det ble avholdt regionkonferanse i LO Rogaland 34 mars på 
Quality Airport Hotel Stavanger. Fra avdelingen deltok Hanne 
Kjersti Knutsen. 

Regionskonferanse LO Rogaland høst
Det ble avholdt digital regionkonferanse i Rogaland 13. og 
14.oktober 2020. Det ble blant annet behandlet 113 forslag til 
LO kongressen 2021.
Hanne Kjersti Knutsen, Hanne Kluge og Nina Galta deltok fra 
avdelingen.

LO i Stavanger og Omegn
Årsmøte
LO i Stavanger og Omegn avholdt årsmøte 27. august Folkets 
Hus i Stavanger. Hanne Kjersti Knutsen deltok på årsmøtet.

Representantskapsmøter
Hanne Kluge, Erik Melsom, Nina Galta og Bjørn Romsbotn 
representerer avdelingen. Hanne Kjersti Knutsen deltar som 
styremedlem.

Rogalandskonferansen
Rogalandskonferansen 2020 ble avlyst pga covid19.

LO Jæren
LO Jæren avholdt årsmøte 9. september. Der ble Anita Stokdal, 
Fagforbundet Time valgt som ny leder. Bernhard Brunes trådte 
av etter 18 år som leder. Avdelingens representanter deltok ikke 
på årmøtet.

LO i Sandnes og Gjesdal
LO i Sandnes og Gjesdal avholdt årsmøte tirsdag 15. september 
i Folkets Hus, Sandnes.
Avdelingen ser etter personer til representantskapet, så tips oss 
gjerne om gode kandidater.

LO i Dalane 
Wenke Heien sitter i styret for LO i Dalane og har deltatt på 
styremøter og representantskapsmøter. 
LO i Dalane avholdt årsmøte tirsdag 16. juni i Landbrukssenteret 
Helleland. Wenke Heien deltok fra avdelingen.
Avdelingen ser etter personer til representantskapet, så tips oss 
gjerne om gode kandidater.

LO i Nord Rogaland 
LO i Nord Rogaland avholdt årsmøte onsdag 4. november. 
Bjørn Nedreaas, Berit Jorunn Haugsland, OddBjørn Sandslett 
og Nina Hausken representerer avdelingen.

Samvirkende fagforeninger, Stavanger
Årsmøte i Samvirkende Fagforeninger ble avholdt torsdag 24. 
september. Hanne Kjersti Knutsen er styremedlem og deltar 
aktivt på styremøtene. Vi er ellers representert ved Hanne 
Kluge, Erik Melsom, Nina Galta og Torstein Engevik (vara).

Arbeidernes Historielag i Rogaland
Arbeidernes Historielag avholdt årsmøte mandag 2. mars på 
Folkets Hus i Stavanger. Der ble Ingeborg Odland tildelt årets 
kulturpris – Ti øre timen. Våre representanter hadde ikke 
anledning å delta.

AOF 
AOF Sør-Rogaland
Årsmøtet i AOF SørRogaland ble avholdt 31. august. Odd 
Jostein Bondhus og Erik Melsom deltok fra avdelingen. 
Årsmøtet vedtok å gå inn i AOF Norge fra 01.10.2020. Bjørn 
Romsbotn satt i styret, og har deltatt på styremøter i 
organisasjonen. Helge Stølen Reiestad var medlem av 
valgkomitéen. 

AOF Haugaland
AOF Haugaland avholdt årsmøte den 24. september. FLT sine 
representanter er Nina Hausken, Carl Eivind Mølstre, Odd
Bjørn Sandslett og Berit Jorunn Haugsland, varamedlem er 
Bjørn Nedreaas.
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12. februar var det årsmøte, det møtte 20 medlemmer.
Valget gav dette resultatet:
Leder: Petter Gabrielsen
Nestleder/Skriver: Magne Wiggo Høyland
Økonomiansvarlig: Finn Andersen
Styremedlem: Rolf Tjosevik
Valgkomite: Alf M. Svensen og Leif Henry Sæthre

Det har i 2020 vært 4 medlemsmøter med lokale 
foredragsholdere.   
Tema:
 8. januar – Lønns og arbeidsvilkår i Stavanger kommune   
 og anbodspolitikken i denne perioden ved Mimir    
 Kristjansson.
 11. mars – Pensjonistane si rolle i avdelinga ved Helge   
 Reiestad (Helge var sjuk, vart arbeidsmøte).
 9. September – Kva kan dere i FLT gjera for dere sjølv og   
 Pensjonistforbundet ved Bjørn Eirik Marcusson (Bjørn   
 Erik var sjuk).
 20. Oktober  LO Favør inkl. fordeler innan Bank og   
 forsikring for oss seniorar ved Grethe Ødegård Aukland .

Møta i april og november vart avlyst/utsett på grunn av 
smittesituasjonen, blir utsett til 2021.

Det vart servert rundstykker og kaffi til desse møta. Styret vil få 
retta ein stor takk til kaffigjengen og dei gode rundstykka frå 
Attende AS.

Me hadde 1 tur i 2020:
Turen i juni var til Oljemuseet, Stavanger. Me fekk sjå ein film 
som handla om kva som har skjedd frå starten og fram til nå i 
oljeindustrien, etterpå hadde me ein fin tur i museet, her er det 
mykje spennande utstyr.  Då me var ferdige i museet hadde me 
ei gode matøkt ved Bølgen & Moi i same bygget.

Turen i desember til Flymuseet på Sola vart avlyst på grunn av 
smittesituasjonen, håper å koma der i mai/juni 2021.

Stavanger, 31.12.19

Petter Gabrielsen Magne Wiggo Høyland
Finn Andersen Rolf Tjosevik

SENIORKLUBBEN I FLT AVD. 22 I ROGALAND
Årsberetning 2020 fra

Besøk hos Rensefisk gruppen
Besøk hos Rysteg 

- Aud Marit Sollid og Siv Hege Lund

Facebook-liker #500 - Tommy Høie FLT-munnbind i Coronatiden
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Leder Helge Stølen Reiestad ............. Jæren Industripartner AS
Nestleder Berit Fyljesvoll Haugsland ..... Norsk Stein
Sekretær Odd Jostein Bondhus .............. Aarbakke AS
Kasserer Wenke Heien ........................... Aker Solutions Egersund
Studieleder OddBjørn Sandslett ............... PDS Gruppen
Styremedlemmer Erik Melsom ........................... Felleskjøpet Rogaland Agder
 Bjørn Romsbotn ...................... Arbeidstilsynet
 Hanne Kjersti Knutsen............ Attende AS
Student/ungdomskontakt Hanne Kluge ........................... Allservice
Varamedlemmer Nina Hausken ......................... Aibel 
 Bjørn Nedreaas ....................... Hydro Aluminium Karmøy 
 Nina Galta ............................... Fontenehuset Stavanger
Seniorrepresentant Petter Gabrielsen..................... Leder seniorklubben avdeling 22
Revisorer 1. Rune Røisland..................... Rosenberg WorleyParsons
 2. Tai Nguyen.......................... Aker Solutions Stavanger
Valgkomité 1. Aud Sissel Birkeland .......... Covent AS
 2. Carl Eivind Mølstre ............ Uptime International
 3. Erik Melsom ....................... Styrets representant
Representanter og utvalg
Forbundsstyret ....................................................................Bjørn Nedreaas
 Helge Stølen Reiestad
Arbeidsutvalget region vest ................................................Berit Jorunn Haugsland
 Hanne Kluge (vara)
Samvirkende fagforeninger, Stavanger ...............................Hanne Kjersti Knutsen (styremedlem)
 Hanne Kluge
 Erik Melsom
 Nina Galta
 Torstein Engevik, vararepresentant
LOfavørkomitéen i Rogaland .............................................Helga Skjeie 
LO i Stavanger og Omegn, styret .......................................Hanne Kjersti Knutsen
LO i Stavanger og Omegn, representantskapet ...................Erik Melsom
 Nina Galta
 Hanne Kluge
 Bjørn Romsbotn
LO i Nord Rogaland, representantskapet ............................Bjørn Nedreaas
 Berit Jorunn Haugsland  
 OddBjørn Sandslett
 Nina Hausken
LO i Dalane, styret ..............................................................Wenke Heien
LO i Dalane, representantskapet .........................................Aud Sissel Birkeland
LO Jæren, representantskapet .............................................Helge Stølen Reistad
 Odd Jostein Bondhus
 Nina Klausen
 Inger Grethe Midbrød, vararepresentant
LO i Sandnes & Gjesdal .....................................................Rolf Inge Gjesdal
Regionråd i LO Rogaland ...................................................Hanne Kjersti Knutsen
 Erik Melsom, vararepresentant
Regionkonferansen i LO Rogaland .....................................Wenke Heien 

Nina Galta
 Berit Jorunn Haugsland, vararepresentant
 Carl Eivind Mølstre, vararepresentant
Familie og likestillingsrådet i LO Rogaland ......................Helge Stølen Reiestad
AOF SørRogaland, styret...................................................Bjørn Romsbotn

Helge Stølen Reiestad
AOF SørRogaland, representantskapet ..............................Odd Jostein Bondhus
 Erik Melsom     
 Wenke Heien, vararepresentant
AOF Vestland, representantskapet ......................................Nina Hausken
 Carl Eivind Mølstre 
 OddBjørn Sandslett
 Berit Jorunn Haugsland
 Bjørn Nedreaas, vararepresentant 
Redaksjonskomité (nettside, Facebook)  ............................Erik Melsom
 Odd Jostein Bondhus 
Programkomité avdelingskonferanse 2021 .........................Berit Fyljesvoll Haugsland
 Bjørn Romsbotn
 Helge Stølen Reiestad
Arbeidernes Historielag ......................................................Petter Gabrielsen
 Bjørn Romsbotn

STYRETS SAMMENSETNING
Styret for 2019 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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Årsmøte avholdes
lørdag 13. mars 2021 kl. 13.00 på Folkets Hus Stavanger  
og Microsoft Teams
Løkkeveien 22, 4008 Stavanger/ Microsoft Teams

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 17. februar 2021
Avdelingsstyret oppfordrer alle medlemmer til å delta på årsmøtet

OBS! Påmelding nødvendig. Frist: 6. mars

Pga covid-19 og eventuelle restriksjoner ønsker vi å ha en oversikt over antall deltakere i god 
tid så vi kan planlegge og gjennomføre møtet på en trygg og god måte og ber om at alle som 
ønsker å delta melder seg på til delta@flt22.org 

Send oss ditt navn og epost så skal vi forsøke å finne plass til alle, eventuelt om du bare 
ønsker å delta på Teams.

Epost: avd22@flt.no - www.flt22.org - www.facebook.com/fltavd22

INNKALLING TIL ÅRSMØTE IINNKALLING TIL ÅRSMØTE I
FLT AVDELING 22 I ROGALANDFLT AVDELING 22 I ROGALAND


