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MEDLEMMER
SOM HAR 
GÅTT BORT 
I 2022

VI MINNES 
DISSE KAMERATER 
OG LYSER FRED 
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Så var 2022 historie og vi går inn i et nytt spennende år. 2022 
skulle i utgangspunktet være et «normalår» uten koronarestrik
sjoner, noe det absolutt ikke ble, men noe jeg vil komme tilbake 
til.

22.02.22 vedtok Los representantskap at årets tariffoppgjør 
(hovedoppgjør) skulle gjennomføres som et forbundsvist oppgjør 
der tradisjonen tilsier at det er «frontfaget» som forhandler først 
og legger rammene for hva konkurranseutsatt industri tåler av 
økte lønnsutgifter. Fellesforbundet måtte ha hjelp av Riksmek
leren for å komme fram til et forslag som kunne anbefales. Et 
anbefalt forslag kom fram etter mekling på overtid og det var klart 
01.04.2022 og innebar en lønnsøkning på 3,7% som også fikk 
flertall ved uravstemningen.

FLT startet sitt tariffoppgjør med forhandlinger om Teknisk 
Funksjonæroverenskomsten 14. og 15. juni uten å komme til 
enighet og oppgjøret gikk derfor til mekling. Meklingen var satt 
til 11. og 12. oktober og partene kom fram til enighet etter 
mekling på overtid. Resultatet av oppgjøret ble sendt på uravstem
ning og ble godkjent av medlemmene. Resultatet av oppgjøret 
legger også føringer på resultatet i forhandlingene på de andre 
overenskomstene og resultatet ble 3,7% tilsvarende kr. 4,00 pr. 
time.

Året 2022 har vært preget av at Russland gikk til angrep på 
Ukraina, noe som skapte stor uro i Europa. Internasjonalt har det 
blitt innført sanksjoner mot samarbeid med Russland, og som 
svarte på dette med å begrense gasseksporten til Europa, som 
igjen har medført skyhøye energipriser som rammer innbyggere 
og næringsliv.

Energiprisene i Norge begynte å øke etter sommeren 2021, og 
strømprisen tok helt av etter at Norge åpnet de to siste over
føringskablene til henholdsvis Tyskland og England høsten 2021. 
Disse kablene stod for 28% av all norsk strømeksport i 2021. De 
høye strømprisene har fortsatt inn i 2022, og når vi vet at det 
koster i underkant av 12 øre å produsere en kwh, og prisen til 
husholdninger og industri har vært oppe i kr. 7,00 pr kwh, så er 
noe rav ruskende galt!!! Norsk kraft blir solgt på en europeisk 
børs til høyeste pris som også bestemmer prisen til husholdning
ene og industri i Norge. For å bøte på de skyhøye prisene for 
husholdningene har regjeringen innført en strømstøtteordning der 
husholdningene får dekket 90% av strømprisen som er over   
kr. 0.70 pr kwh. En tilsvarende god strømstøtte har ikke til dags 
dato kommet på plass for næringslivet. Norsk vannkraft er 
finansiert av norske skattebetalere, og skulle være et strategisk 
virkemiddel for at norsk industri og norske innbyggere skulle 
sikres rimelig kraft som et konkurransefortrinn og for å vider
eutvikle velferdsstaten. Slik er det ikke i dag.

Et annet forhold som har preget avdelingen og forbundet i 2022  
er samtalene som pågår sammen med Industri og Energi om å 
etablere en samarbeidsavtale og kanskje på sikt i samarbeid 
etablere et nytt fagforbund innenfor LOfamilien. Dette er et 
arbeid som er krevende og spennende og Landsmøtet i 2022 ga 
med et solid flertall grønt lys for å fortsette disse samtalene. 
Resultatet av de pågående samtalene vil fortsette utover i 2023,   
og til sist er det medlemmene ved en uravstemning som fatter en 
endelig beslutning som da vil bli behandlet på et ekstraordinært 
Landsmøte. Disse samtalene / forhandlingene kan være avgjør
ende for FLTs framtid som et selvstendig forbund. Et nytt 

forbund bestående av nåværende Industri og Energi og 
FLT vil, slik det ser ut i dag, bli det nest største 
forbundet innenfor privat sektor. Erfaringene med 
LO om at det er «kjøttvekta» som teller, vil det 
være vanskelig for LO å overse dette forbun
det. FLT avdeling 22 i Rogaland har i 
perioden arrangert et medlemsmøte der 
Industri og Energi og FLT deltok. Fra 
Industri og Energi møtte første nestleder 
LillHeidi Bakkerud og andre nestleder 
Ommund Stokka, fra FLT møtte første 
nestleder Aud Marit Solli og andre 
nestleder Arnstein Aasestrand. Totalt deltok 
det ca. 30 medlemmer som fikk høre 
innledninger fra begge forbundene og deretter 
fikk stille spørsmål til panelet.

2022 har vært et aktivt år for avdeling 22 i Rogaland. 
Avdelingen stod for i overkant av 50% av de innsendte 
forslagene til forbundets Landsmøte, og det sier noe om aktivi
teten i avdelingen. På Landsmøtet hadde avdelingen 16 delegater i 
tillegg til undertegnede som sitter i forbundsstyret og Jorunn 
Egeland som var leder for Kontrollkomiteen. På Landsmøtet 
mistet avdelingen et av forbundsstyremedlemmene, noe som var 
et nederlag for avdelingen, men Landsmøtet er suverent. Lands
møtet valgte også en delt løsning når det gjelder politisk valgt 
ledelse der Ulf Madsen skal fullføre arbeidet i forhold til Industri 
og Energi og så trer «påtroppende» forbundsleder Merete Jonas 
inn i hans sted.

Avdelingsleder i avdeling 22 i Rogaland deltok på den utsatte 
LOkongressen, noe som var både arbeidskrevende og lærerikt. 
Det som var skuffende var at forbundets forslag til energipolitikk 
ikke fikk flertall.

Avdelingen har også i 2022 stilt opp for medlemmene der de har 
kommet opp i konflikt i sitt arbeidsforhold. Noen av disse sakene 
har vært ganske arbeidskrevende, men vi har greid å holde alle 
sakene utenfor rettsapparatet. Det er utrolig å se hvor lite kunn
skap enkelte arbeidsgivere har om arbeidslivets spilleregler, 
særlig gjelder dette større arbeidsgivere som absolutt burde hatt 
denne kunnskapen. Avdelingen har også i 2022 hatt et veldig godt 
samarbeid med Regionsrådgiver Lisa Sabina Nordlund. Når ikke 
avdelingen har hatt egne ressurser til å stille opp for medlemmene 
så har Lisa stilt opp.

Tidligere leder Svein Tinnesand døde høsten 2022. Svein kom inn 
i styret i avdeling 22 som sekretær. Han hadde dette vervet fram 
til årsmøtet 1995 der han overtok som leder i avdelingen. Han 
hadde vervet som leder fram til årsmøtet 2001 da han gikk ut av 
avdelingsstyret. 

Petter Gabrielsen døde 28. august, 81 år gammel. Petter var 
fagforeningsmann hele sin yrkeskarriere og en ressursperson for 
avdelingen i mange år gjennom sine mange verv, blant annet som 
nestleder, styremedlem og ansatt. Han satt også i Landsstyret 
19992004. Som pensjonist var han aktiv i seniorgruppa og hadde 
verv der som leder og også kasserer.

Jeg vil avslutte med å takke både nye og gamle medlemmer for at 
de har vært lojale og beholdt sitt medlemskap gjennom 2022 og 
ser fram til samarbeide i året som vi er inne i.

Helge Stølen
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WEB OG MEDIA i AVDELINGEN 
Facebook
I løpet av 2022 har vi publisert 46 innlegg på Facebook inkludert deling 
av innhold fra tredjepart. Vi har ikke noe uttalt ønske om å publisere 
mest mulig saker, men at det som blir publisert kan være aktuelt og 
informativt for våre  medlemmer. Antallet følgere stiger jevnt og trutt og 
er i skrivende stund 566 og av disse er 60% menn og 40% kvinner.

Nettside
På nettsiden vår har vi publisert 10 innlegg i 2022. Og utenom det er 
alle de faste sidene jevnlig oppdatert med nytt og aktuelt innhold. På 
nettsiden kan du finne informasjon om avdelingen og nyttig innhold for 
deg som medlem. En større gjennomgang av sidene måtte tas i 
forbindelse med forbundet sine nye nettsider som gjorde flere av våre 
lenker ubrukelige. 

Trykksaker
Som tidligere år har vi også i 2022 fått trykket 
våre egne kalendere, både i A4 størrelse og 
plakatstørrelse. Alle som ønsker kalendere, kan få 
det ved å henvende seg til  avdelingen.

Årsberetningen for 2021 ble trykket opp i 100 
eksemplarer. Vi har også skrevet og trykket opp 
avdelingens 70 års  jubileumsskrift som ble delt ut 

til deltakere på avdelings konferansen og jubilantfesten i mars.

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

I region vest er vi per 01.01.23, 5393 medlemmer, fordelt på 4013 
yrkesaktive medlemmer, 1347 pensjonister og 33 studenter. Det er 104 
flere yrkesaktive enn i fjor, pensjonistene er 7 mindre enn i fjor og 
student andelen har gått ned med 8.

Vi er ikke den største regionen i totalt antall medlemmer men vi har 
flest yrkesaktive medlemmer, og når det totalt er 15603 yrkesaktive 
medlemmene i hele FLT så synes jeg det er bra at vi har 4013 av disse i 
vår region.

Avdeling Yrkesaktive
Rogaland 2039
Hordaland 1114
Sunnhordaland 546
Høyanger 157
Årdal 114
Lerivik 43

Rogaland er den avdeling i FLT som har flest yrkesaktive medlemmene, 
etterfulgt av Oslo og Akershus som har 1998.

2022 ble også annerledes enn før korona, det er fortsatt mange som har 
delvis hjemmekontor, men det har vært lettere å få innpass og det har jo 
blitt en del bedriftsbesøk i løpet av 2022, og gleder meg til enda flere i 
2023.

I 2022 så ble det også noen besøk av politisk ledelse, spesielt i forbind
else med IE prosessen, i høst før landsmøtet ble det gjennomført 
«roadtrip» med disse i kombinasjon med møter de har ute i regionene.

Og på landsmøtet ble det vedtatt at prosessen om mulig sammenslåing 
skulle fortsette, her ble det også valgt en ny politisk ledelse, og for 
første gang i historien består de i en periode av 4 politisk valgte, en 
forbundsleder, en påtroppende forbundsleder, 1. nestleder og 2. 
nestleder.

Hva har skjedd i 2022:
• Regionsårsmøte i april 

• Ta ordet kurs – med fokus på landsmøtet
• Bedriftsbesøk
• Medlemsverving 
• Medlemspleie
• Bistand i 151 møter
• Bistand i 173 møter 
• Vært med på årsmøter i flere av avdelingene i regionen og   
 bedriftsklubber.
• Hatt og vært med på fysiske medlemsmøter men også på   
 teams fordi det faktisk funker når folk sitter spredt. Også i   
 år har jeg hatt med samarbeidspartnerne våre fra LO Favør,   
 Pensjon og Help forsikring når det har vært ett ønske.
• Vervemøter med nye bedrifter både fysisk og også flere på   
 teams 
• Bistått avdelinger og klubber ved saker
• Lunsjmøter på teams lokalt på bedrifter
• Vært med på alle møter og styremøtene jeg har blitt invitert   
 tilmed noen få unntak.
• Vært med på møter med pensjonistgruppen i regionen, når   
 jeg har blitt invitert og det har passet.
• 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. 
• Høyskole og universitetsaktiviteter sammen med de lokale   
 LOkontorene
• Markeringer, møter og samlinger som er arrangert av de    
 lokale LOkontorene
• Deltatt i arbeidstidsgruppen i LO
• Vært med på lønnsmekling på teknisk funksjonæravtalen

Jeg har i 2022 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, bistå medlemmene når de 
har behov.

Lisa Nordlund, 
Regionrådgiver – Region Vest

REGION VEST 2022
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Følgende personer vil bli tildelt forbundets hederstegn
for oppnådd 25, 40, 50, 60 og 70 års medlemskap i 2022

25-års nålen 
Odd Kjetil Larsen
Roald Aas
Thor Christian Føien Fretheim
Lars Kristoffersen
Arve Idland
Øystein Kristiansen
Geir Arne Vatsvåg
Nils Petter Øvrebø
Egil Ytreland
Laila Irene Steinsland Borsheim
Dan Ove Vikse
Ingeborg Fardal
Arne Hauge
Tore Lines
Tor Løge
Ole-Johnny Vikingstad
Stig Jone Sande
Mario Sanhueza
Torbjørn Halvorsen
Britt Jane Gursli Steinberg
Elling Bekkeheien
Øyvind Refvem
Vidar Rykkje
Tom Nilsskog
Sverre Magnus Sivertsen
Kåre B. Skandsen
Bjarte Sveinsvoll
Erik Askheim
Ove Stumo
Ole Berner Claussen
Geir Dreggevik
Gunn Havsø
Geir Olav Nilsen
Rolf Vigrestad
Britt Hustrulid Emberland
Petter Kvernstrøm
Brit Jane Koldal
Helge Reidar Andreassen
Anne-Gunn Førde Folkestad
Geir Hamre
Halim Kamenjasevic

Rune Kristiansen
Børge Simonsen
Nina Tone Torgersen

–––––––––––––––––––

40-års nål
og diplom

Torstein H. Kulleseid
Erik Bjørn Svalestad
Tove Sande Feedt
Mette Goa Lein
Åse Westby
Edmund Ellefsen
Ingvar Undheim
Jan Kjell Skulstad
Stig Jarle Espeland
Rune Jakobsen
Rune Thorsen
Hans Nagel-Alne
Bente Stokkeland
Jan Arild Fjermestad
Nils Surdal
Karin Sørheim
Geir Dybing
Johan Hauge
Kristian Lindtner
Svein Magne Skadberg
Roy Olson
Magne Tofte
Leif Reidar Hetland
Agnar Grøtteland
Lars Tveit

–––––––––––––––––––

50-års nål
og diplom

Ivar Wietfeldt
Einar Ellingsen

Arnold Lindanger
Asbjørn Lund
Thor Arnt Erikstad
Tom Forland
Jostein Lyngaas
Helge Larsen
Rune M. Monsen
Normann Svendsen
Jon Marton Haugland
Dagfinn Log
Rolf Gunnar Riska
Egil Solbjørg
Ivar Lindø
Leif Sigmund Lothe
Sigve M. Ask
Kjell A. K. Severeide

–––––––––––––––––––

60-års nål
og diplom

Karl Børge Larsen
Jan Tjelta
Jon Puntervold
Finn Andersen
Terje Skjerahaug
Ottar Hagen
Stein Henriksen
Lars Emil Henriksen
Jan Arne Hauge

–––––––––––––––––––

70-års nål
og diplom

Ingolf Øverland
Jan Børge Frøiland
Otto Jan Brekke

FORBUNDETS HEDERSTEGN i 2022
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AVDELING 22 i ROGALAND

UTDRAG FRA MARKEDSPLAN 2022
BESØKSPLAN – SKOLER

Tiltak Hensikt Når Forventet effekt Status pr. 03.12.2022

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

Stavanger Offshore Tekniske Fagskole August
Haugesund Maritime Tekniske Fagskole August
Hotellhøyskole ved UiS August
Universitetet i Stavanger August LOstand på universitetet i fadderuken med  

strømateriell fra FLT
Høgskolen på Vestlandet August

Yrkes og studiekompetanse (YSK)
Tekniske allmennfag (TAF)
– Sauda vidaregåande skule

August

LO samordna studentverving Koordinere aktiviteter Juni Bedre studentverving Prosjekt for høstens program
Lisa samarbeidet med LO Rogaland

BRUK AV INFORMASJONSTEKNOLOGI OG SOSIALE MEDIER

Tiltak Hensikt Når Forventet effekt Status pr. 03.12.2022

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: 46
Publiserte saker på nettside: 10

Informere om konferanser Kontinuerlig
Lage saker på nettsiden ved deltakelse på 
arrangementer

Kontinuerlig

Måle følgere og liker klikk på FB Hvert styremøte Følger: 564. Liker: 549
Styrets medlemmer må følge avdelingen på 
FB og oppfordre medlemmer i egne 
bedrifter til å gjøre det samme

Kontinuerlig

Markedsføre studentmedlemskap blant 
egne medlemmer på FB

REKRUTTERINGSPLAN BEDRIFTER

Tiltak Hensikt Når Forventet effekt/mål Status pr. 03.12.2022

Bedriftsbesøk i Rogaland

Depro  Rekruttering og medlemspleie Mars  Flere fornøyde 
medlemmer, forbedret 
kontakt, nye medlem
mer

 Hjelp for tillitsvalgte, 
større engasjement

Håland Industriområde, Bryne Mars Helge har laget oversikt over bedrifter
Attende (Oppfølgingsmøte) Ikke fått svar på forspørsel
Sandnes Pro Service Medlemsmøte 9. august med Lisa og Helge
Allservice Mai (Oppfølgingsmøte) Ikke fått svar på forespørsel
Norled Mai Gjennomført
Mowi Mai Gjennomført
Norled Oppfølgingsmøter gjennomført
RPT Gass AS Juni Medlemsmøte
Bedriftsakademiet Jæren
OES Group
Hytech personell (26stk)
Baker Hughes
Felleskjøpet
Nortura
FMC Dusavik

Oktober Besøk kombinert med medlemsmøter og verving
 Flere nye medlemmer

Regionrundtur for regionrådgiver:
Aibel (Haugesund)
Solstein
Hydro Karmøy
Kverneland Klepp
Norsk Spennbetong
Spenncon
Grieg Seafood
Rosenberg
FMC
Weatherford
Den Stolte Hane
Tine

Gjennomført

Mowi November Møte med NNN, samarbeid om å organisere  
medlemmer i riktig forbund

MEDLEMSPLEIE

Tiltak Hensikt Når Forventet effekt/mål Status pr. 03.12.2022

Samling Dalane  Info til medlemmer
 Verve nye medlemmer

 Fornøyde medlemmer 
rekrutterer best flere 
medlemmer

Ingen samlinger gjennomført
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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.

Samling Stavanger og omegn
Samling Sandnes og Gjesdal
Samling Jæren
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 
bedriftsgruppe

 Beholde som medlem Etter tre 
måneder

 Minimere medlems
avgang

 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 medlems
avgang

 Fornøyde medlemmer
 Bevisstgjøring hva 

medlemskapet innebærer

0 enkeltmedlemmer kontaktet pr 03.12.2022

Delta på § 15.1møter  Overholde vedtektene Ved behov  Hjelp til medlemmer 10 møter pr. 04.11.2022
Delta på § 17.3møter  Bistå arbeidslivsavdelingen Ved behov  Hjelp til medlemmer 2 møter pr. 04.11.2022
Holde oppe servicenivået og stille opp ved behov Ved behov  Hjelp til medlemmer Gjennomført
Følge opp at bedriftsgruppene sender inn resultat 
fra valg (bedriftsgrupper ≥ 10 medlemmer)

 Overholde vedtektene Mars  Riktige opplysninger i 
medlemsregisteret

Påminnelse sendt til bedriftskontaker.
Delta på årsmøter i bedriftsgrupper ved 
 invitasjon. 0 møter pr.03.12.2022

Stimulere bedriftsgrupper til å søke støtte til 
aktiviteter med rekruttering

 Økt aktivitet  Fornøyde medlemmer
 Beholde medlemmer

Støtte til rekrutteringsaktiviteter gitt.

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 avdel
ingen har tatt kontakt med, eller 
truffet på avdelingskonferansen

 Bevisstgjøring hva 
medlemskapet innebærer

Behandles under punktet rekruttering på 
 styremøtene.

Julehilsen på Facebook, nettside og epost  Profilere avdelingen Desember  Gjøre FLT kjent Julehilsen ble glemt dette året

PLAN FOR MØTER, KURS OG KONFERANSER

Tiltak Hensikt Når Forventet effekt Status pr. 03.12.2022

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

AVLYST  Engasjere medlemmene, 
fornøyde medlemmer, økt 
medlemsvekst

Innvilget for 40 deltakere (AVLYST)

Årsmøte i Region Vest 22.–23. april  Samarbeid i regionen
 Valg av medlemmer til 

Landsrådet

Valgt Landsrådsdelegater
Valgt AU medlemmer til FLT Region Vest

Avdelingskonferanse/
Jubileum/årsmøte

 Profilere avdelingen 11.–13. mars  Engasjere medlemmene, 
fornøyde medlemmer, 
medlemsvekst

Innvilget for 70 deltakere og 1 overnatting
Programkomite: Helge, Bjørn R og Berit
Gjennomført med 38 deltakere og 2 overnattinger.

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

styret

19.–22. nov  Påvirkningskraft
 Synliggjøre avdelingens 

meninger

Forslagsfrist 18. mars: Gjennomført
Foreslå studentobservatør før 30. mars: Gjennomført
Foreslå pensjonistobservatør før 30. mars: Gjennomført
Velge delegater og varadelegater før 1. mai: Gjennomført
Foreslå kandidater til forbundsstyret: Gjennomført
Se egen sak om deltakelse på Landsmøtet

Lønnskonferanse  Forberedelse til lønnsforhandlinger 25.–26. mars  Bedre skolerte tillitsvalgte Innvilget for 20 deltakere. Gjennomført med 11 deltakere.
Medlemsmøte  Velge kandidater til Landsmøtet 

2022
26. mars  Finne gode kandidater Arrangeres i forlengelse av lønnskonferansen. Gjennomført med 5 fra 

styret og 2 medlemmer.
Delegatmøte  Forberedelser til Landsmøtet 2022 24.–25. sept.  Forberedte delegater på 

ansvar og oppgaver
Quality Airport Hotell  Gjennomført

Styrekonferanse  Landsmøte forberedelser
 Markedsplan

23.–24. sept. Innvilget for 12 deltakere. Quality Airport Hotell – Gjennomført.

Medlems/tillitsvalgtsam
linger/nettverksbygging

 Utvikle tillitsvalgte i bedriftsgrup
pene/medlemspleie

Vår
Høst

 Utveksle erfaringer
 Knytte kontakter med andre 

bedriftsgrupper
 Kartlegge besøksbehov
 Lokale behov

(se medlemspleie, samlinger)

Vekst og attførings
konferanse

 Økt kompetanse i bransjen September  Skolering, synliggjøring og 
rekruttering

Innvilget for 50 deltakere
AVLYST (søkt igjen for 2023)

Informasjonsmøte FLT/IE  Informere medlemmer Oktober 26 oktober – 30 deltakere
Konserntillitsvalgt konfer
anse Nortura

 Tillitsvalgtopplæring November  Bedre tillitsvalgte 8 deltakere. Gjennomført 1. desember

Avdelingskonferansen 2023  Medlemsskolering Arrangeres 
10.–12. mars 
2023
Planlegges 
høsten 2022

 Engasjere medlemmene, 
fornøyde medlemmer, 
medlemsvekst

Arbeidsgruppe: Helge, Berit og Bjørn
Tema: Energi og arbeidsliv

AUmøter Kontinuerlig AUmøter avholdes i Teams. Avholdt 8 møter pr. 03.12.2022
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MØTEVIRKSOMHET
Styre- og arbeidsutvalgsmøter
Avdelingen har avholdt 7 styremøter og arbeidsutvalget (AU) 
i perioden har hatt 8 møter. 
Alle AUmøtene har vært Teamsmøter. Hovedsakene for 
 styret har vært utarbeidelse og oppfølging av markedsplan, 
lands møtet, rekruttering, medlemspleie, oppfølging av øko
nomi 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 avdeling en har vært alt fra mindre oppklaringer, informa
sjon, utdeling av vervemateriell og deltagelse i drøftingsmøter.

Styret har bevilget økonomisk støtte til 4 saker:
Arbeidernes Historielag  
– bokprosjektet 2022 Bergverk i  Rogaland
Vedtak: Støttes med 4000 kr. og at vi kjøper 15 bøker

8. marskomiteen 2022  
– Søknad om støtte til 8. mars 2022
Vedtak: Støttes med 1500 kr.

Inger Elise Kolstø  
– Forslag om støtte til Leger uten grenser med 10.000 kr.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt

LO i Nord Rogaland  
– Søknad om støtte til Fair Play Bygg  Rogaland
Vedtak: Bevilget 5000 kr.

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 lands
møteforberedelser, rekruttering, bedriftsbesøk og hjelp til 
 medlemmer når det har vært nødvendig.

ÅRSMØTE OG JUBILANTFEST
Årsmøte
Avdelingen avholdt ordinært årsmøte på Sola Strand Hotel/ 
Teams den 12. mars. Det var totalt 18 medlemmer på årsmøtet 
samt 2. nestleder Arnstein Aasestrand, regionrådgiver Lisa 
Nordlund og leder av pensjonistgruppa Magne Wiggo  Høyland. 
Årsmøtet vedtok 3 forslag, 1) Videreføre ordningen med at 
 avdelingen kan betale tapt arbeidsfortjeneste tilsvarende en 20 
%stilling, 2) Reduksjon i avdelingskontingenten og 3) 
 Tilslutning til Industriaksjonen (5000kr pr. år). 

Jubilanter
Avdelingen hadde 37 25årsjubilanter, 23 40årsjubilanter, 23 
50årsjubilanter, 5 60årsjubilanter og 2 70årsjubilanter som 
var invitert med ledsager til jubilantfesten 16 oktober. Vi var 
rundt 70 personer samlet til fest på Sola Strand Hotel og 18 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 1. maitog i Stavanger.
Avdelingen hadde et forslag til parole: Ta politisk kontroll over 
krafta nå!
Hoved parolen var: «FRIHET – DEMOKRATI –  
SOLIDARITET» Toget gikk til Byparken der Rødtleder 
 Bjørnar Moxnes var hovedtaler.

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

Landsrådsmøter
Berit Fyljesvoll Haugsland sitter i Landsrådet for region vest. 
Landsrådet behandlet forbundsstyrets innstillinger til lands
møtet og gav sine råd. Landsrådet valgte også valgkomiteen til 
landsmøtet.

Tariffrådet
Mona Hommeland Monsen har deltatt i tariffrådet for ASVL 
og forhandlingsutvalget i de sentrale forhandlingene med 
ASVL.

Årsmøte Region Vest
Helge Stølen Reiestad og Nina Galta deltok på årsmøte i  region 
vest 2223 april i Bergen. Berit Fyljesvoll Haugsland ble valgt 
til medlem i AU for region vest. Det ble avholdt valg til 
 Landsrådet hvor Berit Fyljesvoll Haugsland ble valgt til 
 representant og Nina Galta til 2. vararepresentant.

Landsmøte
Avdeling 22 hadde 16 delegater på landsmøte, disse var; Berit 
Fyljesvoll Haugsland, Wenke Heien, OddBjørn Sandslett, 
Hanne Kjersti Knutsen, Bjørn Romsbotn, Nina Galta, Susanne 
Birkeland, Nina Hausken, Ole Østerhus Kleven, Inger Elise 
Kolstø, Sofie Redford, Tønnes Inge Årstad, Torstein Engevik, 
Joakim Heng Selvik, Bente Garborg og Raine W. Nicklasson. 
I tillegg var Helge Stølen Reiestad delegat fra forbundsstyret, 
Jorunn Egeland var i kontrollkomiteen, Magne Wiggo  Høyland 
var representant for seniorene og Bjørn Nedreaas var invitert 
som gjest. 
Bjørn Romsbotn var avdelingen sin representant i  valg komiteen 
og Berit Fyljesvoll Haugsland var i en av redaksjons komiteene.

MØTER, KURS OG ARRANGEMENTER 2022
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Avdeling 22 hadde sendt inn mange forslag til vedtekter, 
 prinsipprogram og industripolitisk plattform, og svært mange 
av våre forslag ble vedtatt.
Det var stor spenning om valgkomiteens forslag til politisk 
valgt ledelse og avdelingens representasjon i forbundsstyret. 
Det ble valgt en delt løsning på forbundsleder; Ulf Madsen 
fortsetter som leder til saken om sammenslåing med IE er 
 avgjort, så tar Merete Jonas over som forbundsleder. 1. nest
leder ble Henning Skau og 2. nestleder ble Ståle Johannesen. 
Avdeling 22 er fornøyd med resultatet, selv om vi kunne tenkt 
oss en representant til i forbundsstyret. 
Ellers var det god stemning på landsmøte med flott festmiddag 
og god underholdning. Det var lange og travle dager, men 
 veldig kjekt å være med på.

Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen er landsmøtets eget kontrollorgan og velges 
av landsmøtet. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med forbund
ets 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 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 2022. Det ble 
 avholdt møte 26. mars på Quality Airport Hotel Sola hvor tema 
var valg av representanter til landsmøtet. Det var svært dårlig 
oppmøte med bare 2 medlemmer og 5 fra styret som møtte, 
men valget ble gjennomført og vi fikk på plass nok delegater 
og varadelegater. Det andre medlemsmøtet var for inviterte 
medlemmer i Folkets Hus Stavanger hvor tema var status på 
samarbeidet mellom FLT og IE.

Avdelingskonferanse
Avdelingskonferansen ble i 2022 endelig gjennomført igjen, 
denne gangen på Sola Strand Hotel 1113 mars. Det var litt 
skuffende deltakelse med bare 38 påmeldte, men de som møtte 
opp fikk oppleve gode foredragsholdere og et bra gjennomført 
program.

Styrekonferanse/delegatmøte
Årets styrekonferanse ble avholdt på Quality Airport Hotel 
Sola 2325 september som kombinert styrekonferanse og dele
gatmøte. Det møtte 10 fra styret og 7 fra resten av de valgte 
landsmøtedelegatene. Fra forbundet deltok regionrådgiver 
Lisa Sabina Nordlund. Tema for konferansen var forberedelser 
til landsmøtet og landsmøte saker.

Lønnskonferanse
Lønnskonferansen ble avholdt på Quality Airport Hotel Sola 
for 11 deltakere 2526 mars.

Konserntillitsvalgt konferanse Nortura
Konsernkonferansen for tillitsvalgte i Nortura ble i år 
 gjennomført for 8 deltakere.

MØTER I LO – SAMMENHENG
LO-kongress
Helge Stølen Reiestad deltok på den utsatte LOkongressen. 
LOkongressen vedtok mange uttalelser, men ikke forbundets 
forslag til energipolitikk. LOs handlingsprogram 20222025 
ble også vedtatt på kongressen.

LOfavør komitéen i Rogaland
Helga Skjeie sitter som representant for FLT i LOfavør 
 komitéen i Rogaland. Hun deltar regelmessig på møter i 
 komiteen som behandler forslag og innspill til LOfavør.

LO Rogaland
Regionrådet
Hanne Kjersti Knutsen er vårt medlem i regionrådet og deltar 
på regionrådsmøtene. Erik Melsom har vært vararepresentant. 
Hanne Kjersti Knutsen ble innstilt fra avdelingen til å fortsette 
i regionrådet, og Nina Hausken ble innstilt som vararepresen
tant. Forbundet oppnevner kandidater til dette i januar23. LOs 
regionråd er samarbeidsorgan for forbundene og LOs lokal
organisasjoner.

Regionkonferanse LO Rogaland vår
Regionrådsmedlem Hanne Kjersti Knutsen deltok på region
konferansen 2. februar. På programmet stod blant annet strøm
prisen i Norge og en uttalelse om dette ble publisert i etterkant 
av konferansen.

Regionkonferanse LO Rogaland høst
Det ble avholdt regionkonferanse 2526 oktober på Quality 
Hotel Maritim, Haugesund. Avdelingen hadde ingen represen
tanter som kunne møte. Konferansen vedtok en uttalelse om 
full støtte til de streikende ansatte i PBLbarnehagene.

LO i Stavanger og Omegn
Årsmøte
LO i Stavanger og Omegn avholdt årsmøte 21. april på Folkets 
Hus. Avdelingen var ikke representert på årsmøtet.

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

Rogalandskonferansen
Rogalandskonferansen ble avholdt 2829 oktober. Det var et 
omfattende program med aktuelle tema og debatter, blant 
 annet kraft, strømpriser, tillitsvalgtsaker og det norske 
 forsvaret. Helge Stølen Reiestad og OddBjørn Sandslett 
 deltok fra avdelingen.

LO Jæren
LO Jæren avholdt årsmøte 25. april på Hotell Jæren på Bryne. 
Helge Stølen Reiestad og Odd Jostein Bondhus deltok fra 
 avdelingen. Susanne Birkeland er representert i styret til LO 
Jæren.



10      ÅRSBERETNING 2022

MØTER, KURS OG ARRANGEMENTER 2022
LO i Sandnes og Gjesdal
LO i Sandnes og Gjesdal avholdt årsmøte tirsdag 7. april i 
 Folkets Hus, Sandnes.
Avdelingen hadde ikke representanter på årsmøtet. 

LO i Dalane 
Wenke Heien takket av etter mange års hederlig innsats i styret 
til LO i Dalane. Theo Eriksen fra FLT er ungdomskontakt i 
styret. LO i Dalane avholdt årsmøte tirsdag 25. april i Land
brukssenteret Helleland. Wenke Heien deltok fra avdelingen.

LO i Nord Rogaland 
LO i Nord Rogaland avholdt årsmøte 28. april i Haugesund. 
Nina Hausken deltok som representant for avdelingen.

Samvirkende fagforeninger, Stavanger
Årsmøte i Samvirkende Fagforeninger ble avholdt torsdag 19. 
mai på Folkets Hus i Stavanger. Hanne Kjersti Knutsen deltok 
fra avdelingen. Hanne Kjersti Knutsen er styremedlem og 
 deltar regelmessig på styremøtene. Det arbeides for tiden med 
fremtiden til Folkets Hus og det ble i den forbindelsen sendt ut 
en brukerundersøkelse til medlemsforeningene.

Arbeidernes Historielag i Rogaland
Arbeidernes Historielag avholdt årsmøte mandag 7. mars på 
Folkets Hus i Stavanger. Årets kulturpris, statuetten «Ti øre 
time» tildeles SJOKK, sosialistisk kor. Det ble også avholdt 
ekstraordinært årsmøte 20. september for valg av ny leder etter 
Egil Larsen sin bortgang. Bjørn Romsbotn er vår representant 
i historielaget.

AOF 
AOF Vestlandet-Agder
AOF VestlandetAgder avholdt digitalt årsmøte den 21. april. 
OddBjørn Sandslett og Nina Hausken representerte  avdelingen 
på årsmøtet.

Addisco
Utdanningsselskapet Addisco AS har i 21 år levert kurs og 
 utdanninger tilrettelagt for arbeidstakere. Addisco eies av 
 Forbundet for Ledelse og Teknikk. Bjørn Nedreaas har sittet i 
styret og deltatt på styremøter og årsmøte.

1. mai 2022
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1. mai 2022

Landsmøtedelegater
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fra Jubilantfesten 2022
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Styret har etter årsmøtet vore: 
Leder:  Magne Wiggo Høyland 
Nestleder/Skriver:  Rolf Tjosevik 
Økonomiansvarlig:  Finn Andersen 
Styremedlemmer:  ÅseMari Frøyen Voll 
 Gunnar Larsen 
Revisor:  Børge Larsen 
Valgkomite:  Alf M. Svensen 
 Leif Henry Sæthre 

Det har i 2022 vært 5 medlemsmøter med lokale  
foredragsholdere, 1 årsmøte og 3 turer:
9. februar: Årsmøte i Folkets Hus,  
 Medlemsmøte 
14. september: Arbeidernes Historielag i Rogaland  
 v/Magne Wiggo Høyland 
6. oktober: Vegen vidare v/Helge S. Reiestad,   
 leder i avd. 22 Rogaland 
9. november: LO Favør inkl. fordeler innen bank  
 og forsikring for oss seniorer ved   
 repr. frå Sparebank 1 
18. januar: «Slik gjer vi livet lysere for folk med  
 demens» Ved Jan Erik Fosmark, spes. 
 sykepleier, Stavanger kommune. 

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 3 turer i 2022: 
Turen 9. mars var omvisning i velferdssenteret som 
 Helsehuset, Stavanger kommune har innreda med praktiske 
løysinger som kan bidra til at innbyggerne kan bo hjemme på 
tross av funksjonshemninger og høg alder. Etter omvisninga 
gjekk turen videre til Lura Turistheim, Sola. Her fekk me god 
mat og dessert. 

Turen 18. mai var besøk til Vaaland museum, Nærbø. Museet 
viser korleis ein gard var innreda i eldre tider. Det var spesielt 
at her fann ein gjærkrans som blir nytta ved brygging av øl. 
Etter omvisninga gjekk turen vidare til kafe Jærbuen, her fekk 
me gode mat og dessert.

Turen 8. desember var til Berentsens Brygghus, Egersund. 
Busstur frå Stavanger, Lura, Sandnes Sentrum, Gandal, Bryne 
til Kartavoll. Her fekk med middag og dessert. Etterpå gjekk 
turen vidare til RV 44 til Egersund. Ved Berentsens Brygghus 
blei me godt mottatt, fekk historien til bedriften frå starten 
fram til i dag. Dei produserer drikke av forskjellig art, smaka 
godt. Etterpå hadde me synfaring i produksjons og lager
lokala. Det er imponerande det dei har fått til og dei er i 
stadig endring.

Etter besøket hjå bryggeriet gjekk turen vidare til Egersund 
sentrum der me besøkte julebyen Egersund. Her var ein 
rundtur til standane, mykje god mat, drikke, juleartiklar og 
god musikk/song.

Turen heim gjekk med buss, det var ein kjempetur. 
Magne Wiggo Høyland deltok som observatør på landsmøtet 
til FLT i november i Oslo og i samling til Pensjonistforbundet 
i Rogaland i Stavanger i oktober. 

Stavanger, 20.01.23 
Magne Wiggo Høyland/s, Rolf Tjosevik/s, Finn Andersen/s, 

Aase-Mari Frøyen Voll/s og Gunnar Larsen/s.

SENIORKLUBBEN I FLT AVD. 22 I ROGALAND
Årsberetning 2022 fra
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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 Bjørn Romsbotn ....................Arbeidstilsynet
 Hanne Kjersti Knutsen .........Attende AS
 Nina Galta .............................Fontenehuset Stavanger

Student/ungdomskontakt Susanne Birkeland ................Kverneland Klepp

Varamedlemmer Nina Hausken .......................Aibel
 Ole Østerhus Kleven .............Felleskjøpet 
 Rune Risløv ..........................Marine Aluminium AS

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. Nina Galta .........................Styrets representant

Representanter og utvalg
Forbundsstyret ...............................................................Bjørn Nedreaas
 Helge Stølen Reiestad
Landsrådet ......................................................................Berit Fyljesvoll Haugsland
 Nina Galta (2. vara)
Kontrollkomiteen ...........................................................Jorunn Egeland (leder)
Arbeidsutvalget region vest ...........................................Berit Fyljesvoll Haugsland
Samvirkende fagforeninger, Stavanger ..........................Hanne Kjersti Knutsen (styremedlem)
 Nina Galta 
 Bjørn Romsbotn
 Ole Østerhus Kleven
 Torstein Engevik, vararepresentant
LOfavørkomitéen i Rogaland ........................................Helga Skjeie
LO i Stavanger og Omegn, styret ..................................Hanne Kjersti Knutsen
LO i Stavanger og Omegn, representantskapet ..............Nina Galta
 Bjørn Romsbotn
 Ole Østerhus Kleven
 Hanne Kluge
LO i Nord Rogaland, representantskapet .......................Berit Fyljesvoll Haugsland 
 OddBjørn Sandslett
 Nina Hausken
 Carl Eivind Mølstre
LO i Dalane, styret .........................................................Wenke Heien
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
 Nina Hausken, vararepresentant
Regionkonferansen i LO Rogaland ................................Wenke Heien
 Nina Galta
 Berit Fyljesvoll Haugsland, vararepresentant
 Carl Eivind Mølstre, vararepresentant
AOF VestlandetAgder, representantskapet ...................Nina Hausken
 Carl Eivind Mølstre 
 OddBjørn Sandslett
 Berit Fyljesvoll Haugsland
Arbeidernes Historielag  ................................................Bjørn Romsbotn
Redaksjonskomité (nettside, Facebook)  .......................Odd Jostein Bondhus 
Programkomité avdelingskonferanse 2022–2023 ..........Berit Fyljesvoll Haugsland
 Bjørn Romsbotn
 Helge Stølen Reiestad

STYRETS SAMMENSETNING
Styret for 2022 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 11. mars 2023 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 2023
Avdelingsstyret oppfordrer alle medlemmer til å delta på årsmøtet

–––––––––––––––––

Påmelding til årsmøte på Teams (innen 7. 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


