
ÅR
SB

ER
ET

N
IN

G 
20

21

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger
Telefon leder 907 74 722

E-post: avd22@flt.no
www.flt22.org

www.facebook.com/FLTavd22



2      ÅRSBERETNING 2021

Odd Oftedal
Evert Jøssang
Thor Hovland
Karl Drabsch
Dagfinn Espeland
Hans Gunnar Hansen
Ole Kåre Kvernsmyr
Rune Heng
Hans Hansen
Kristine Høyland
Børge Olav Tønnesen
Kåre Mollan
Knut Årthun
Sverre Halvorsen
Kåre Stangeland
Viggo Andreassen
Arne Kvernenes
Arthur Køningsberg
Thor Rohde
Oddvar Per Rasmussen
Øyvind Johnsen
Arvid Heftøy
Jenny Kristine Halvorsen
Arild Myklebust
Tore Løvås

MEDLEMMER
SOM HAR 
GÅTT BORT 
I 2021

VI MINNES 
DISSE KAMERATER 
OG LYSER FRED 
OVER DERES MINNE



ÅRET 2021 FOR FLT AVDELING 22 i ROGALAND

ÅRSBERETNING 2021      3

2021 startet slik 2020 sluttet med korona opp og i mente. 
Avdelingen måtte på samme måte som i 2020 avlyse avdelings-
konferansen. Årsmøtet for avdelingen ble avholdt på teams og 
noen få var møtt opp på Folkets Hus og deltok fysisk.

LO-kongressen ble utsatt med ett år, det samme gjelder FLTs 
landsmøte som er besluttet avholdt i november 2022.

Arbeidet i forbundsstyret har i stor grad vært preget av Felles-
forbundets angrep på omfangsbestemmelsene der de vil organi-
sere ledere i bedriftene. Avtalen som Fellesforbundet gjorde med 
Norsk Industri er vanskelig å få kjent ugyldig. Det er ingen tvil 
om at Fellesforbundet innehar frekkhetens nådegave. Dersom 
det skal gjøres endringer i omfangsbestemmelsene så skal dette 
behandles og godkjennes av Los sekretariat noe som ikke her ble 
gjort.
Hvordan Fellesforbundet vil håndtere dette vil vi få et varsel om 
i forbindelse med tariffoppgjøret 2022 og deretter på LO-
kongressen 2022. Avdelingen har allerede blitt kontaktet av 
tillitsvalgte og medlemmer på noen få bedrifter i høst der 
Fellesforbundet hadde vært inne og fortalt at alle ansatte skulle 
tilknyttes Industrioverenskomsten. Disse sakene er foreløpig lagt 
døde men utfordringen kan nok fort dukke opp igjen i starten på 
det nye året.
Avdelingen syntes det var svært viktig å få delt informasjon og 
bekymringer rundt dette og planla å arrangere medlemsmøter i 
alle deler av fylket men valgte ut Jæren og Stavanger som 
forsøksområder. Datoene var 24.11. på Jæren og 25.11. i 
Stavanger. For å gjøre det attraktivt hadde vi fått med LO Favør 
til å fortelle om tilbudene og svare på spørsmål. Nina Henriksen 
og Per Hegli fra Addisco skulle fortelle om hvilke tilbud de 
hadde til medlemmer som er underlagt tariffavtale. Resultatet av 
dette forsøket var at det møtte en pensjonistmedlem på Jæren og 
ingen med unntak av leder i avdelingen og LO Favør møtte i 
Stavanger. Med disse erfaringene valgte avdelingen å ikke gjøre 
flere forsøk på medlemsmøter i denne omgang. «Heldigvis» 
måtte begge representantene fra Addisco melde sykdomsforfall 
rett før første medlemsmøtet så FLT slapp å betale reise-
kostnader for de to.

På grunn av pandemien ble det vanskelig å drive aktiv rekrut-
tering av medlemmer. Leder av avdelingen, regionsrådgiver Lisa 
Nordlund og første nestleder i forbundet Aud Marit Sollid 
forsøkte seg på en tur i nordfylket og Ryfylke med Sauda som 
var det lengste vi var. Mens vi var på vei ble det innført nye, 
strengere restriksjoner og mange av bedriftene vi hadde avtale 
med måtte kanselleres fordi de ikke fikk ta imot besøk.  
Vi forsøkte å treffe tillitsvalgte på kafeer men det var vanskelig. 
Vi fikk truffet noen tillitsvalgte men turen ble ikke det vi hadde 
håpet på.

9. mars 2021 mottok vi den triste meldingen om at LO-leder 
Hans Christian Gabrielsen hadde gått bort i en alder av 54 år.  
Vi lyser fred over hans minne.

13. september var det stortingsvalg og den blå-grønn-gule 
regjeringen ble skiftet ut med en rødgrønn mindretallsregjering 
bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. At SV ikke ble en 
del av denne regjeringen er det Senterpartiet som må ta ansvar 

for, i hele valgkampen hadde de fokus på en regjering 
med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.. Dersom SV 
hadde blitt med i regjeringen så hadde vi fått en 
flertallsregjering med de fordelene det ville 
hatt. Valget kort oppsummert ga en svært 
sterk venstreside og det er å håpe at 
regjeringen velger å se til venstre når de 
skal ha flertall for saker i stortinget.

Høsten 2021 har vært preget av strøm-
priser som vel bare en gang tidligere har 
vært høyere enn i år. De ekstreme strøm-
prisene vi har sett i løpet av høsten rammer 
mye av den industrien der vi har mange 
medlemmer slik som Hydro Karmøy og Sauda 
Smelteverk men også tradisjonell industri sliter 
med dette. Strømprisene rammer også det enkelte 
medlem ved at disse får redusert sin kjøpekraft og vi er 
inne i en ond spiral som, hvis det vedvarer vil ramme hele 
samfunnet. Norge er et land som ligger langt mot nord og det er 
et relativt kjølig klima og strøm er en nødvendighet for å 
«overleve». Strømprisene er resultatet av en villet politikk etter 
at energiloven ble endret i 1991 og strøm ble omgjort til en vare 
på nivå med frossenpizza og andre varer mot at strøm før dette 
var en del av norsk infrastruktur på nivå med vei, vann og avløp. 
Det har hele tiden blitt advart mot at utenlandskablene ville føre 
til import av europeiske strømpriser, det er dette vi nå ser 
resultatet av.

Heldigvis har det ikke kommet nye signaler fra Arbeids og 
inkluderingsdepartementet om at det kan være aktuelt å konkur-
ranseutsette NAV-Tiltaket: Arbeidsforberedende trening (AFT). 
Forslaget som den forrige regjeringen lanserte møtte stor 
motstand hos både fagbevegelse og arbeidsgiversiden. 
Antallet Varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) har blitt trappet 
opp, men fyller langt fra behovet som ASVL og Arbeid og 
Inkludering sier det er. Avdelingen håper at den nye regjeringen 
fortsetter den offensive satsingen på de som står lengst fra 
arbeidsmarkedet kan gjøre seg nytte av.

Avdelingen sammen med regionsrådgiver har så langt som mulig 
bistått medlemmer som har kommet opp i problemer i forhold til 
jobb. Det har vært drøftingsmøter og forhandlingsmøter. Alle 
sakene er løst uten å belaste rettsvesenet. Noen av sakene har 
vært permitteringer som har brutt med både Arbeidsmiljøloven 
og Hovedavtalen. Disse sakene er også løst til alles tilfredshet.

Avdelingen hadde i 2021 en netto økning på 33 medlemmer til 
2666 hvorav 2026 er yrkesaktive, 621 er pensjonister og 20 
studentmedlemmer. Rekrutteringen har vært veldig god, men 
utfordringen fremover blir å redusere utmeldingen av medlem-
mer. Noen går over i nye jobber og skifter av den grunn forbund 
og det er slik det skal være. Det er de som velger å melde seg ut 
uten at vi vet årsaken som er utfordringen.

Jeg vil til slutt takke alle nye og gamle medlemmer for året som 
har vært og håper at vi kommer ut av pandemien og går inn i en 
normaltilstand tidlig i 2022. 

Helge Stølen
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WEB OG MEDIA i AVDELINGEN 
Satsning
Avdelingen har også i 2021 holdt fast ved sitt mål om å holde 
sine medlemmer oppdatert og informert om kurstilbud, møter, 
aksjoner og endringer, primært via våre ulike digitale kanaler. 
Den viktigste informasjonen ble distribuert via e-post fra leder 
i avdelingen.

Vi må konstatere at FLT Sentralt ikke har hatt et stort fokus på 
FLT-appen, da de ikke fikk en stor nok respons på nedlasting 
av denne blant medlemmene. Den var tenkt brukt i informa-
sjonsformidlingen, både fra avdeling og forbund. Den skulle 
fungere som en nyhetskanal for kommunikasjon mellom 
forbund og medlemmer, avdelingen og avdelingens medlem-
mer, og mellom bedriftsgruppene og deres lokale medlemmer. 
Vi må dessverre ta til etterretning, at appen ble lagt ned fra 
årsskiftet 2021/2022.

Innhold
I 2021 hadde vi på vår nettside og vår Facebook-side publisert 
et utvalg av dagsaktuelle saker og forsøkte å skape oppmerk-
somhet om kommende og avholdte begivenheter vi ønsket å 
informere våre medlemmer om.

Vi brukte ofte vår Facebook-side til å gjøre lesere/følgere 
oppmerksom på når vi hadde 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, konfe-
ranser og møter.

Statistikk
Vi hadde for ved årets slutt 541 følgere på vår Facebook-side, 
en oppgang på 15 følgere fra forrige år.

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

Stavanger 30.12.2021
Erik Melsom og Odd Jostein Bondhus

Webredaksjonen

01.01.22 var vi i 21994 medlemmer. Av disse er det 15052 
yrkesaktive medlemmer, 6447 pensjonister og 475 studenter.

 2021 2022 Differanse
Totalt medlemmer 21935 21994 59
Yrkesaktive 14952 15052 100
Pensjonister 6425 6467 42
Studenter 558 475 -83

Selv om 2021 også ble ett annerledes år, så har vi fortsatt å 
vokse, selv om vi gjerne skulle vokst mere, men det har jo 
vært ett år med masse permitteringer og folk som har byttet 
jobb grunnet pandemien, så jeg synes det er positivt at tallene 
går oppover.

I region vest er vi per 01.01.22, 5309 medlemmer, fordelt på 
3909 yrkesaktive medlemmer, 1354 pensjonister og 46 
studenter. Det er 11 færre yrkesaktive enn i fjor, men så har 
pensjonist andelen økt med 41. Vi har også mistet 10 studen-
ter, men det er litt vanskelig å drive aktiv verving på skoler 
når de har hatt hjemmeundervisning store deler av året.

Vi er ikke den største regionen på totalt antall medlemmer 
men vi er den med flest yrkesaktive medlemmer.

 Nord Midt Vest Sør Øst
Totalt medlemmer 1800 3492 5309 4948 5449
Yrkesaktive 1255 2594 3909 3330 3471
Pensjonister 511 691 1354 1566 1842
Studenter 34 207 46 52 136

Avdeling 22 Rogaland er den avdelingen med flest yrkesak-
tive medlemmer.

Yrkesaktive medlemmer
Rogaland 2026 Trøndelag Nord 572
Oslo og Akershus 1906 Sunnhordaland 498
Hordaland 1077 Telemark 426
Kongsberg 984 Innlandet 391
Trondheim 871 Raufoss 375

2021 ble også annerledes enn det som var planlagt fordi Covid 
19 fortsatt herjer, det er fortsatt veldig mange på hjemme-

REGION VEST 2021

https://www.facebook.com/FLTavd22
http://www.flt22.org
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REGION VEST 2021
kontor, og det er fortsatt restriksjoner på at man ikke kan 
komme inn på bedriftene rundt omkring.

Det har blitt gjennomført noen runder med bedriftsbesøk i de 
perioden det har vært åpning for det og når det har vært mulig.

Har også fått til en politisk rundreise med første nesteleder 
Aud Marit Sollid, selv om den også ble begrenset grunnet 
restrik sjoner. Men vi traff også denne gangen flere flotte 
tillitsvalgte og medlemmer rundt omkring på de dagene vi 
fikk lov å reise.

Hva har skjedd i 2021:
• Regions årsmøte i april på Teams
• Regionkonferanse fysisk i oktober – FLT inn i fremtiden
• Bedriftsbesøk
• Medlemsverving 
• Medlemspleie
• Bistand i 15-1 møter
• Bistand i 17-3 møter
• Vært med i 17-3 møter som støtte til medlemmene når 

forbundet sentralt ikke kunne være med fysisk på møter 
på grunn av restriksjoner

• Vært med på årsmøter i noen av avdelingene i regionen 
og bedriftsklubbers, noen fysisk men de aller fleste har 
vært på teams.

• Hatt og vært med på medlemsmøter, noen få fysisk, men 
flere på teams, hvor vi også har hatt med samarbeids-
partnerne våre fra LO Favør, Pensjon og Help forsikring.

• 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 Felles-

forbundet, Handel og Kontor, Industri og energi og 
Norsk Arbeidsmands forbund, for å øke organisasjons-
graden i Norge, med felles verving og felles møter. Selv 
om det ikke har vært mye fysisk så har vi hatt møter på 
teams og noen felles arrangementer har det jo blitt.

• Regionrådgiverne har hatt regionrådgivernes møteplass 
gjennom hele året.

• Regionrådgivernes vervekampanje
• Lunsjmøter på teams lokalt på bedrifter
• Deltar i arbeidstidsgruppen i LO

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

Vervekampanjen mener vi var en suksess, det resulterte i 193 
innmeldinger og det var 91 personer som vervet en eller flere.

Av disse ble det vervet 43 til region vest ☺

2022 starter jo om mulig enda verre enn 2021, 
med skyhøye smittetall.
Selv om jeg helst skulle vært rundt og besøkt alle flotte 
medlemmer og tillitsvalgte i regionen så må jeg som alle 
andre, avfinne meg med at det blir annerledes i år også, men;

• Planlegger medlemsmøter på teams med aktuelle temaer 
og innledere 

• Informasjon om FLT til nye og potensielle medlemmer 
på teams i den grad man ikke kan dra ut

• Vi kommer ikke til å ha regionrådgivernes møteplass fast 
i år som i fjor, men vi har en plan å sett opp felles teams 
møter på kryss av regionene med aktuelle temaer, og 
bransjevis. Det første temaet som kommer nå i løpet av 
januar, begynnelsen av februar, er permittering. Det 
kommer informasjon om disse på Facebook og på 
nettsiden til FLT. Vi tar gjerne imot innspill på temaer 
som dere vil ha mere informasjon om.

Om det er noen som ønsker teams møte lokalt på bedrift så ta 
kontakt, om dere vil ha besøk så kommer jeg gjerne, det er 
bare å invitere.

Jeg kan ha innlegg om de tingene dere interesserer dere for og 
jeg kan ta med samarbeidspartnere i møtene

• HELP advokatene stiller med interessante temaer
• LO favør stiller gjerne med sin portefølje
• Pensjons seminar 

Ser for meg at dette kan være små lunsjmøter eller på tids-
punkt som passer dere der ute.

Lisa Nordlund, 
Regionrådgiver 

- Region Vest
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AVDELING 22 i ROGALAND

UTDRAG FRA MARKEDSPLAN 2021
Langsiktig målsetting: Skape trygghet gjennom medlemskapet. Økt aktivitet blant tillitsvalgte og medlemmer.

Kortsiktige målsettinger: Resultat: 
- Minimum 4% medlemsvekst (yrkesaktive og studentmedlemmer) - Ca. 1% vekst
- 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. 11.12.2021

Søke om midler til studentverving – Profilere FLT
– Verve nye studentmedlemmer
– Informasjon og rekruttering, 

Synliggjøring av FLT
– Oppfølging av skolebesøk
–  Pleie studentmedlemmer

Januar/juni – Flere studentmedlemmer
– Kunnskap om FLT blant 

studenter
– Flere medlemmer

Det er ikke søkt om midler i år.
Undersøkt, men ikke funnet mulighet for digitale 
alternativ til skolebesøk.

Stavanger Offshore Tekniske Fagskole April
Haugesund Maritime Tekniske Fagskole April
Hotellhøyskole ved UiS April
Universitetet i Stavanger Mars

August
Regionrådgiver har deltatt på fadderuken til UiS

Høgskolen på Vestlandet August
Sauda vidaregåande skule August
LO samordna studentverving Koordinere aktiviteter Juni Bedre studentverving Regionrådgiver deltok på oppstartsmøte 17 juni

Og det har vært flere møter og aktiviteter.

BRUK AV INFORMASJONSTEKNOLOGI OG SOSIALE MEDIER

Tiltak Hensikt Når Forventet effekt Status pr. 11.12.2021

1. Publisering på Facebook og nettside

Informere om aktuelle saker (måle publisert 
antall saker)

–  Nå ut med informasjon om FLT til 
flere

Kontinuerlig – Mer informasjon til 
 allmenheten

– Skape oppmerksomhet 
og engasjement

– Egen artikkel på 
nettsiden

Publiserte saker på FB: 38
Publiserte saker på nettside: 21

Informere om konferanser Kontinuerlig Avdelingskonferanse avlyst
Tariffkonferanse gjennomført på Teams
Publisert skjema for påmelding til jubilantfest

Lage saker på nettsiden ved deltakelse på 
arrangementer

Kontinuerlig

Måle følgere og liker klikk på Facebook Hvert styremøte Liker: 531 Følger: 541
Styrets medlemmer må følge avdel ingen på 
FB og oppfordre medlemmer i egne 
bedrifter til å gjøre det samme

Kontinuerlig

Markedsføre studentmedlemskap blant 
egne medlemmer på FB
2. Markedsføre FLT applikasjon

Aktiv bruk Nå ut med informasjon til 
 medlemmene

Kontinuerlig – Informasjon til 
medlemmene

Publiserte saker: 3

REKRUTTERINGSPLAN BEDRIFTER

Tiltak Hensikt Når Forventet effekt/mål Status pr. 11.12.2021

Bedriftsbesøk i Rogaland

Depro –  Kontakt med tillitsvalgte og 
medlemmer

–  Verving, opplysning og informas-
jon

–  Oppfølging av bedriftsbesøk
–  Rekruttering og medlemspleie

Juni – Flere fornøyde 
medlemmer, forbedret 
kontakt, nye medlem-
mer

– Hjelp for tillitsvalgte, 
større engasjement

Gjennomført
Aktimed Helse Juni Gjennomført med fagbladet 16.06.21
Dunlop Hiflex Gjennomført
Rosenberg Gjennomført
Nortura Kviamarka Gjennomført
Den stolte hane Avlyst
Bravida November Gjennomført
Fjordkjøkken Gjennomført
Mowi Overlevering av materiell
Sauda Smelteverk Overlevering av materiell
Rysteg Møte med tillitsvalgt
Bedriftsbesøk, Rogaland Nord (med 
forbundsleder Ulf Madsen)

Uke 40 Avlyst

Nortura Oktober Deltakelse i fanemarkering mot flytting av 
 produksjonen
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Visjon: For en Lettere og Tryggere hverdag!
Målsettinger: FLT skal være et naturlig førstevalg for våre målgrupper.

Arbeide aktivt for medlemmenes rettigheter.

MEDLEMSPLEIE

Tiltak Hensikt Når Forventet effekt/mål Status pr. 23.12.2021

Samling Dalane –  Info til medlemmer
– Verve nye medlemmer

– Fornøyde  medlemmer 
 rekrutterer best flere 
medlemmer

Samling Stavanger og omegn 25. 
 November

Tema: FLT inn i fremtiden, Addisco og SR-Bank
Medlemsoppmøte: 0

Samling Sandnes og Gjesdal
Samling Jæren 24. 

 November
Tema: FLT inn i fremtiden, Addisco og SR-Bank
Medlemsoppmøte: 1

Samling Haugaland
Samling indre Ryfylke
Kontakte alle nye medlemmer personlig, fordeles 
på flere.
Ringe eller bruke avdelingens mal for epostkontakt.
Kartlegge om medlemmet tilhører en bedrifts-
gruppe, informere om FLT-appen

– Beholde som medlem Etter tre 
måneder

– Minimere 
 medlemsavgang

– Fornøyde  medlemmer
– Bevisstgjøring hva 

medlemskapet  innebærer

Ordningen 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

0 enkeltmedlemmer kontaktet pr.11.12.2021

Delta på § 15.1-møter – Overholde vedtektene Ved behov – Hjelp til medlemmer 8 møter pr.11.12.2021
Delta på § 17.3-møter – Bistå arbeidslivsavdelingen Ved behov – Hjelp til medlemmer 2 møter pr.11.12.2021
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 invitas-
jon. 
 
0 møter pr.11.12.2021

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 medlem-
mer, 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 avdelin-
gen 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 e-post – Profilere avdelingen Desember – Gjøre FLT kjent Julehilsen publisert på Facebook

PLAN FOR MØTER, KURS OG KONFERANSER

Tiltak Hensikt Når Forventet effekt Status pr. 11.12.2021

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

27-28 august – Engasjere medlemmene, 
fornøyde medlemmer, økt 
medlemsvekst

Innvilget for 40 deltakere (AVLYST)

Årsmøte i Region Vest 23 april – Samarbeid i regionen
– Valg av medlemmer til 

Landsrådet

Fra avd.22: Hanne Kluge, Helge S Reiestad og Nina Galta (Berit 
Haugsland ble valgt til landsrådet med Hanne Kluge som 
 varamedlem)

Avdelingskonferanse/
årsmøte

– Profilere avdelingen mars – Engasjere medlemmene, 
fornøyde medlemmer, 
medlemsvekst

Avlyst avdelingskonferansen
Årsmøte ble avholdt 13 mars

Landsmøte – Forberedelser
– Utarbeide forslag
– Valg av delegater (16)
– Foreslå kandidater til 

 forbundsstyret

– Påvirkningskraft
– Synliggjøre avdelingens 

meninger

Landsmøte utsatt til 2022

Tariffkonferanse – Forberedelse til  lønnsforhandlinger 16 juni – Bedre skolerte tillitsvalgte 13 deltakere på Teams
Jubilantfest – Feire avdelingen og medlemmers 

jubileum
16 oktober Komite: Bjørn R, Nina G og Wenke

Ca 100 deltakere (ca.45 jubilanter)
Styrekonferanse – Landsmøte forberedelser

– Markedsplan
17-19 
 september

10 deltakere + 1 ledsager
Avholdt på Gullingen

Medlems-/tillitsvalgtsam-
linger/ 
nettverksbygging

– Utvikle tillitsvalgte i bedriftsgrup-
pene/medlemspleie

Vår
Høst

– Utveksle erfaringer
– Knytte kontakter med andre 

bedriftsgrupper
– Kartlegge besøksbehov
– Lokale behov

Ingen samlinger på våren
2 samlinger på høsten

Avdelingskonferansen 2022 Arrangeres 
11- 13 mars 
2022
Planlegges 
høsten 2021

– Engasjere medlemmene, 
fornøyde medlemmer, 
medlemsvekst

– Innhente priser på tre forskjellige hoteller; Sola Strand Hotell, 
Quality Airport Hotel Stavanger og Scandic Stavanger Forus (Lisa)

– Planlegge innledere til konferansen
Arrangementskomite: Helge, Bjørn R og Berit
Arbeidstittel: Norsk næring og arbeidsliv om 10 år
(Harald Minge bekreftet) (Anne Marit Post-Melbye bekreftet) 
(Marianne Wiig) (Ove Jakobsen bekreftet) (NHO direktør Tone 
Grindland)

Teamsmøter kontinuerlig AU-møter avholdes i Teams
Avholdt 9 møter pr 11.12.2021
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fra Jubilantfesten 2021
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fra Jubilantfesten 2021
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Følgende personer vil bli tildelt forbundets hederstegn
for oppnådd 25, 40, og 50 års medlemskap i 2021

25-års nålen 
Tormod Vargervik
Trond Sviland
Olav Ribe Hjeltnes
Kjell-Tørres Heggheim
Geir Thomsen
Jan Eikeland
Johannes Lokøy
Van Thu Ho
Steffen Horpestad
Nils Andersen
Frode Steinsland
Stig Kaspersen
Odd Egil Dale
Leif Ove Hansen
Harald Egeland
Sverre Konrad Idland
Gunnar Kvåle
Svein Arve Log
Ivar-Arnfinn Lomeland
Fritz Werner Larsen
Stig Ove Svihus
Kenneth Husebø
Marianne Hustvedt
Terje Sæthre Karlsen
Arve Knardahl
Wenche Ween
Odd Sverre Håvardsholm
Arne Johan Skogli
Kjetil Gjøse
Martin Myrvoll
Helge Andre Vaage
Marianne Furenes
Odd Terje Sandvik
Henrik Bakka
Kurt Galta
Lars Inge Alsaker
Åge Hansen

40-års nål
og diplom

Leif Aanensen
Odd Kåre Arntzen
Hans Erik Bonnez
Helge Larsen
Vidar Framnes
Tom Ungar
Berit Thornes
Frode Røisland
Kåre Sandve
Dan Arve Veggeberg
Atle Lilleskare
Odd Kjell Lynghammer
Terje Bøhmer
Gisle Andreas Wathne
Ingvar Brække
Øystein Sjøvoll
Frank Jonny Lande
Ole Marvin Kystad
Einar Lammenes
Leif Staurland
Karl Johan Pedersen
Jonny Pedersen

Stig-Arne Soggemoen

–––––––––––––––––––

50-års nål
og diplom

Tor Tesdal
Johannes Sjurseth
Helge E Skaret
Odd Ragnvald Wikre
Kåre Johannes Olsen
Johannes Thu

Malvin H Abelsen
Kjell Arne Mikalsen
Odd Arne Berg
Kåre K Seglem
Asbjørn Høyland
Sverre Lende
Johannes Hjelmtveit
Kjell Olav Egeland
Olaf Magne Bøe
Hans Birger Lie
Johannes L Aase
Einar Birkeland
Aslaug Tveit
Tor Magne Ljostveit
Karl Skjæveland
Arvid Egeli

Arnstein Høyvik

–––––––––––––––––––

60-års nål
og diplom

Kåre Sunde
Øyvind Hult
Abraham Skeie
Alf Torger Vatland

Rolf Egil Nilsen

–––––––––––––––––––

70-års nål
og diplom

Thorleif Berntsen
Herbert Rafdal

FORBUNDETS HEDERSTEGN i 2021
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MØTEVIRKSOMHET
Styre- og arbeidsutvalgsmøter
Avdelingen har avholdt 8 styremøter og arbeidsutvalget (AU) i 
perioden har hatt 9 møter. 
Alle AU-møtene har vært Teams-møter. Hovedsakene for styret 
har vært utarbeidelse og oppfølging av markedsplan, rekrut-
tering, 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. 
Behovet fra medlemmene, og tilbudet fra avdelingen har vært 
alt fra mindre oppklaringer, informasjon, utdeling av verve-
materiell og 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 rekrut-
tering, bedriftsbesøk og hjelp til medlemmer når det har vært 
nødvendig.

ÅRSMØTE OG JUBILANTFEST
Årsmøte
Avdelingen avholdt ordinært årsmøte på Folkets Hus/ Teams 
den 13. mars. Det var 15 deltakere på årsmøtet samt regionråd-
giver Lisa Nordlund. Årsmøtet vedtok 4 forslag, 1) Videreføre 
ordningen med at avdelingen kan betale tapt arbeidsfortjeneste 
tilsvarende en 20 %-stilling, 2) Endringer i retningslinjene for 
avdelingen, 3) Endringer i retningslinjene for avdelingen og 4) 
Støtte til kulturprosjekt på Nytorget. 

Jubilanter
Avdelingen hadde 37 25-årsjubilanter, 20 40-årsjubilanter og 8 
50-årsjubilanter fra 2019 og 39 25-årsjubilanter, 26 40-års-
jubilanter og 18 50-årsjubilanter fra 2020 som var invitert med 
ledsager til jubilantfesten 16 oktober. Nytt av året var at også 
60- og 70-års jubilanter blir hedret med utmerkelse og disse var 
selvsagt også invitert. Avdelingen hedret 22 60-års jubilanter og 
3 70-års jubilanter. Vi var rundt 100 personer samlet til fest og 
ca. 45 av disse var jubilanter.

Forbundets utmerkelser:
25 år sammenhengende medlemskap i LO 
(nål fra FLT med 25 år) 
40 år sammenhengende medlemskap i LO 
(nål og diplom fra LO med 40 år) 
50 år sammenhengende medlemskap i LO 
(nål og diplom fra FLT med 50 år) 
60 år sammenhengende medlemskap i LO 
(nål og diplom fra FLT med 60 år) 
70 år sammenhengende medlemskap i LO 
(nål fra FLT med 70 år) 

1. mai
Medlemmer fra avdelingsstyret deltok i landsdekkende virtuelt 
1. maitog på internett. 
Hoved parolen var: «Stopp raseringa av norsk arbeidsliv – Ny 
regjering nå!»

MØTER OG KURS I REGI AV FORBUNDET
Forbundsstyremøter
Bjørn Nedreaas og Helge Stølen Reiestad har deltatt på forbunds-
styremøter

Landsrådsmøter
Helge S. Reiestad, Bjørn Nedreaas og Berit Fyljesvoll Haugs-
land har deltatt på landsrådsmøte der det ble gitt status på 
 prosjektene FLT inn i fremtiden og Medlemsreisen. Det var en 
kort introduksjon til nytt tillitsvalgtverktøy. Og det ble avholdt 
suppleringsvalg av delegater til LO kongressen 2022, der blant 
andre Helge Stølen Reiestad ble valgt til representant.

Tariffrådet
Hanne Kluge har deltatt i tariffrådet, for Teknisk Funksjonær-
avtalen, som har diskutert forslag frem mot revisjonen av tariff-
oppgjøret neste år. Hjemmekontor, arbeidsgivers ståsted og 
 tariffavtalestrukturen har stått på agendaen.

Årsmøte Region Vest
Det ble avholdt årsmøte i region vest 23. april på Teams. Helge 
Stølen Reiestad, Hanne Kluge og Nina Galta deltok. Det ble 
avholdt valg til Landsrådet hvor Berit Fyljesvoll Haugsland ble 
valgt til representant og Hanne Kluge til vararepresentant.

Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen er landsmøtets eget kontrollorgan og velges 
av landsmøtet. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med forbun-
dets virksomhet og påse at det følger lover og forskrifter, ved-
tekter og vedtak i forbundets besluttende organer samt vanlig 
organisasjonsmessig praksis. Kontrollkomiteens medlemmer 
velges av landsmøtet. Leder av kontrollkomiteen er Jorunn 
Egeland fra avdeling 22 i Rogaland.

MØTER OG KONFERANSER I AVDELINGENS REGI
Avdelingen har i løpet av 2021 avholdt fire konferanser og to 
medlemsmøter.

Medlemsmøter
Avdelingen har avholdt 2 medlemsmøter i 2021, på Bryne og i 
Stavanger. Bakgrunnen og hovedtema for møtene var FLT inn i 
fremtiden og alternativene vi kan stå ovenfor som forbund. Det 
møtte 1 medlem på Bryne, ingen i Stavanger.

Konsernkonferanse Nortura
Konsernkonferansen til Nortura var innvilget for 40 deltakere, 
men ble dessverre avlyst pga covid-19.

Avdelingskonferanse
Avdelingskonferansen for 2021 ble dessverre, i år som i fjor, 
avlyst pga. covid-19. Programkomiteen har lagt ned mye godt 
arbeid som optimistisk blir tatt med videre i planleggingen av 
neste års konferanse.

Styrekonferanse
Årets styrekonferanse ble avholdt på Gullingen 17-19 septem-
ber. Fra forbundet deltok regionrådgiver Lisa Sabina Nordlund.
Tema for konferansen var gruppearbeid med forslag til forbun-
dets vedtekter og prinsipprogram.

MØTER, KURS OG ARRANGEMENTER 2021
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Deltakere på konferansen var; Helge Stølen Reiestad, Wenke 
Heien, Odd Jostein Bondhus, Berit Fyljesvoll Haugsland, Odd-
Bjørn Sandslett, Erik Melsom, Nina Hausken, Bjørn Romsbotn, 
Nina Galta og Lisa Sabina Nordlund med ledsager.

Tariffkonferanse
Tariffkonferansen ble avholdt som Teams-møte 16. juni. Det var 
13 deltakere på konferansen.

MØTER I LO – SAMMENHENG
LOfavørkomitéen i Rogaland
Helga Skjeie sitter som representant for FLT i LOfavør komi-
téen i Rogaland. Hun deltar regelmessig på møter i komiteen 
som behandler forslag og innspill til LOfavør. 

LO i Rogaland
Regionrådet
Hanne Kjersti Knutsen er vårt medlem i regionrådet og deltar på 
regionrådsmøtene. Erik Melsom er vararepresentant. LOs 
region råd er samarbeidsorgan for forbundene og LOs lokal-
organisasjoner.

Samordningskomiteen LO-familien - Valget 2021
Nina Galta og Helge S. Reiestad har representert oss i rådet/
komiteen der formålet var å samordne valgkampen mellom for-
bundene, lokalorganisasjonene og partiene rådet har vedtatt å 
samarbeide med, Ap, Sp, SV, Rødt og MDG.

Streikemøter
I forbindelse med årets lønnsoppgjør og faren for streik, deltok 
Helge Stølen Reiestad og Berit Fyljesvoll Haugsland på flere 
streikemøter i LOs regi.
Bjørn Romsbotn og Hanne Kjersti Knutsen deltok med fanen på 
vekternes streikemarkering, og var sammen med Helge Stølen 
Reiestad på markeringen da Norturas skjebne ble avgjort.

Regionkonferanse LO Rogaland vår
Det ble avholdt digital regionkonferanse i LO Rogaland 23. 
 februar. På programmet stod blant annet fagligpolitisk inn-
ledning, debatt og stortingsvalget. Fra avdelingen deltok Helge 
Stølen Reiestad og Nina Galta.

Regionskonferanse LO Rogaland høst
Det ble avholdt regionkonferanse 19-20 oktober på Quality 
 Hotell Airport Sola. Konferansen vedtok flere uttalelser som 
 solidariske støtteerklæringer og politiske forventninger.

LO i Stavanger og Omegn
Årsmøte
LO i Stavanger og Omegn avholdt årsmøte 29. april på   
Microsoft Teams. Hanne Kjersti Knutsen, Bjørn Romsbotn og 
Hanne Kluge deltok på årsmøtet.

Styrekonferanse
Hanne Kjersti Knutsen deltok på styrekonferansen 27-28 august.

Styremøter
Hanne Kjersti Knutsen sitter i styret til LO i Stavanger og 
 omegn og deltar regelmessig på styremøtene.

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

Rogalandskonferansen
Rogalandskonferansen ble avholdt 22-24 oktober. Tema de for-
skjellige dagene var politikerdebatt, En slutt for markedslibera-
lismen – tid for reformer, og Klima og Industri. Helge Stølen 
Reiestad, Hanne Kjersti Knutsen, Bjørn Romsbotn og Hanne 
Kluge deltok fra avdelingen.

LO Jæren
LO Jæren avholdt årsmøte 5. mai i Mølla på Bryne. Helge 
 Stølen Reiestad og Odd Jostein Bondhus deltok fra avdelingen. 
Susanne Birkeland er nestleder i styret til LO Jæren.

LO i Sandnes og Gjesdal
LO i Sandnes og Gjesdal avholdt årsmøte tirsdag 13.mars 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 31. mai i Landbruks-
senteret 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 digitalt årsmøte 1. juni. Berit 
 Fyljesvoll Haugsland deltok fra avdelingen.

Samvirkende fagforeninger, Stavanger
Årsmøte i Samvirkende Fagforeninger ble avholdt torsdag 27. 
mai på Folkets Hus i Stavanger. Hanne Kjersti Knutsen deltok 
fra avdelingen. Hanne Kjersti Knutsen er styremedlem og deltar 
regelmessig på styremøtene.

Arbeidernes Historielag i Rogaland
Arbeidernes Historielag avholdt kombinert digitalt/fysisk års-
møte mandag 26. april på Folkets Hus i Stavanger. Der ble Else 
Sofie Olsen tildelt årets kulturpris – Ti øre timen. Bjørn Roms-
botn er vår representant i historielaget.

AOF 
AOF Vestlandet-Agder
Årsmøtet i AOF Sør-Rogaland 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. 

Addisco
Utdanningsselskapet Addisco AS har i 21 år levert kurs og 
 utdanninger tilrettelagt for arbeidstakere. Addisco eies av For-
bundet for Ledelse og Teknikk. Bjørn Nedreaas sitter i styret og 
deltok på styremøter og årsmøte.
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Styret har etter årsmøtet vore:  
Leder:  Magne Wiggo Høyland  
Nestleder/Skriver:  Rolf Tjosevik  
Økonomiansvarlig:  Finn Andersen  
Styremedlemer:  Åse-Mari Frøyen Voll og Gunnar Larsen
Revisor:  Børge Larsen  
Valgkomite:  Alf M. Svensen og Leif Henry Sæthre

Det har i 2021 vært 3 medlemsmøter med lokale foredrags-
holdere, 1 årsmøte og 1 tur. Dette på grunn av pandemien.  

8. mars Årsmøte i Folkets Hus  
 Medlemsmøte  
1. september Tur til Flymuseet, Sola. Etterpå middag ved 
 Lura Turistheim, 25 deltakera

13. oktober Kva nå — tankar etter stortingsvalet - Ved 
 Harald Birkevold, pol.jour.  i Stavanger 
 Aftenblad tok for seg valresultatet.  
15. november Svend Aage Sølvberg frå Pensjonist-
 forbundet i Rogaland.
 Tema; Velferdstjenester  

Møta i dei andre månadene vart avlyst/utsett på grunn av 
smittesituasjonen, blir utsett til 2022. Det same med turen i 
desember.  
Det vart servert  rundstykkar og kaffi til desse møta. Styret vil få 
retta ein stor takk til kaffigjengen og dei gode rundstykka frå 
Åttende AS.  

Me hadde 1 tur i 2021:  
– Turen i juni vart gjennomførd i september til Flymuseet, Sola. 

Me fekk ein fin gjennomgang av utviklinga frå den første 
flyturen ved Tryggve Gran over Nordsjøen, med start i 
Cruden Bay, Scotland til landing her på Jæren, 4 timer og 10 
min. til dagens fly i sivil og militær sektor.   Samlinga tar og 
for seg utviklinga for helikopter. Når ein veit at alt arbeid er 
på frivillig basis, så er det eit museum av høg kvalitet. Då me 
var ferdige  i museet hadde me ei gode matøkt ved Lura 
Turistheim, avd. Sola.  

– Turen i desember vart avlyst på grunn av smittesituasjonen, 
håper å få det til i 2022.

Stavanger, 20.01.22  
Magne Wiggo Høyland, Rolf Tjosevik, Finn Andersen, 

Aase-Mari Frøyen Voll og Gunnar Larsen.

SENIORKLUBBEN I FLT AVD. 22 I ROGALAND
Årsberetning 2021 fra

Nortura, oktober 2021 Rogalandskonferansen, oktober 2021Roaldkvam, 1. mai 2021

Magne Wiggo Høyland
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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 Odd-Bjørn Sandslett ............... PDS Gruppen

Styremedlemmer Erik Melsom ........................... Felleskjøpet Rogaland Agder
 Bjørn Romsbotn ...................... Arbeidstilsynet
 Hanne Kjersti Knutsen............ Attende AS
Student-/ungdomskontakt Hanne Kluge ........................... Helt Med, Fretex

Varamedlemmer Nina Hausken ......................... Aibel
 Bjørn Nedreaas ....................... Hydro Aluminium Karmøy 
 Nina Galta ............................... Fontenehuset Stavanger

Seniorrepresentant Magne Wiggo Høyland ........... Leder seniorklubben avdeling 22

Revisorer 1. Rune Røisland..................... Rosenberg WorleyParsons
 2. Tai Nguyen.......................... Aker Solutions Stavanger

Valgkomité 1. Jorunn Egeland ................... Nortura
 2. Carl Eivind Mølstre ............ Uptime International
 3. Erik Melsom ....................... Styrets representant

Representanter og utvalg
Forbundsstyret ....................................................................Bjørn Nedreaas
 Helge Stølen Reiestad
Landsrådet ...........................................................................Berit Fyljesvoll Haugsland
 Hanne Kluge (vara)
Kontrollkomiteen ................................................................Jorunn Egeland (leder)
Arbeidsutvalget region vest ................................................Berit Fyljesvoll 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 Fyljesvoll Haugsland 
 Odd-Bjørn Sandslett
 Nina Hausken
LO i Dalane, styret ..............................................................Wenke Heien
LO i Dalane, representantskapet .........................................
LO Jæren, representantskapet .............................................Helge Stølen Reistad
 Odd Jostein Bondhus
 Silje Ravndal
 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 Fyljesvoll Haugsland, vararepresentant
 Carl Eivind Mølstre, vararepresentant
  
AOF Vestlandet-Agder, representantskapet ........................Nina Hausken
 Carl Eivind Mølstre 
 Odd-Bjørn Sandslett
 Berit Fyljesvoll Haugsland
 Bjørn Nedreaas, vararepresentant
Arbeidernes Historielag  .....................................................Bjørn Romsbotn
Redaksjonskomité (nettside, Facebook)  ............................Erik Melsom
 Odd Jostein Bondhus 
Programkomité avdelingskonferanse 2021 .........................Berit Fyljesvoll Haugsland
 Bjørn Romsbotn
 Helge Stølen Reiestad

STYRETS SAMMENSETNING
Styret for 2021 har bestått av følgende personer
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Returadresse:
FLT Avd. 22 i Rogaland
Folkets Hus
Løkkeveien 22
4008 Stavanger
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Årsmøte avholdes
lørdag 12. mars 2022 kl. 16.00 på Sola Strand Hotell  
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 17. februar 2022
Avdelingsstyret oppfordrer alle medlemmer til å delta på årsmøtet

–––––––––––––––––

Påmelding til årsmøte på Teams (innen 8. mars):
https://forms.gle/zD5wnstXABtNMVi16

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

https://forms.gle/zD5wnstXABtNMVi16
mailto:avd22%40flt.no?subject=
http://www.flt22.org
http://www.facebook.com/fltavd22

