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Medlemsutvikling 

 
Montører Permittert Arbeidsledig Lærlinger 

Betalende 

medlemmer 

26.4.2017 1198 24 15 240 1561 

Mars 2017 1187 21 21 245 1563 

Jan. 2017 1172 3 23 270 1553 

 

Mellomoppgjøret 2017 

Det lønner seg å ha tariffavtale! Alle med LOK som tariffavtale får en lønnsøkning på kr. 3,11 fra 1. mai. Dette 

utgjør ca. 6 500 kr i året, siden alle prosentsatser (fagarbeidertillegg, utenbystillegg, bastillegg, høydetillegg 

osv.) også øker! 

 



Side 2 
 

Ny tariffavtale! 

Gratulerer til Flow Best Elektro med tariffavtale! 

 

 

 

Bowling på Levanger 

Gratulerer til klubben ved Norske Skog (Tor Amdahl, 

Torgeir Brustad og Stian Wiik), som ble vinnerne av 

fagforeningas første bowlingturnering! 

13 lag med totalt 40 deltagere fra 7 forskjellige bedrifter 

deltok. 

Mye fair play. Lite sklitaklinger og holding i trøya :-) 

Takk til ABB som viste fram stikkontakter og spanderte 

drikke. 

 

Litt statistikk  

Hittil i 2017 har vi gjennomført …  

Anleggsbesøk 51 

Møter med tillitsvalgte 10 

Grossiststand 4 

Klubblederkonferanser 1 

Akkordkurs 6 

Skolebesøk 13 

Tips til Arbeidstilsynet 2 

Tips til DLE 6 

Medlemsmøter på kveldstid 15 

 

Lønn på helligdager? 

Det er kun med tariffavtale du har rett på lønn for helligdagene som faller på hverdager (1. nyttårsdag, 

skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. juledag, 2. juledag). 

Denne forskjellen utgjør ca. 15 000 kr – hvert eneste år. 

(Uten tariffavtale har du lovmessig rett på lønn for 1. og 17. mai)   
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Årsmøte i fagforeninga 

Årsmøtet i fagforeninga var 27. mars. 53 stemmeberettigede representanter deltok. Årsmøtet vedtok å utlyse en 

ny 100 % stilling i fagforeninga, som hovedsakelig skal jobbe utadrettet i hele Trøndelag. Velkommen til Sandra 

fra Vintervoll, som ny ungdomsrepresentant i styret!  

 

Styret 2017-2018 

 

Bra oppmøte! 

Første styremøte 

Det nye styret hadde sitt første møte like før påska. Det gikk over to dager og ble avholdt på Hitra. Vi fikk 

anledning både til å evaluere forrige periode og til å se på utfordringene vi har i tida fremover! 
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Midt-Norsk Elektromesse  
Fagforeninga var tilstede under Midt-Norsk Elektromesse på Lerkendal. Takk til alle som kom innom og slo av 

en prat. 

 
I starten av mai deltar vi på «EL i Midt» på EC Dahls! 

1. mai lunsj 

Fagforeninga inviterer alle medlemmer (med familie!) til lunsj på Olavs Pub 1. mai kl. 11:00 (til 12:30).  

Vi spanderer Olavsburger, kyllingsalat eller sandwich. Ungene får pølse og chips.  

Kom i god tid, slik at vi rekker å spise før toget går kl. 13:00 fra Katedralskolen.  

Gi oss gjerne beskjed om du kommer (SMS til Geir Ove: 978 71 943), så kan vi forhåndsbestille mat! 
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Basiskurs for nye tillitsvalgte 
I slutten av mars arrangerte EL og IT Trøndelag basiskurs for nye tillitsvalgte. De fleste deltakerne kom fra 

fagforeninga vår, så klubbene i Dormakaba, GK Elektro, Bravida, Elesco Midt-Norge, Flow Best Elektro, 

Vintervoll, Nokas, Oras, Caverion Nord-Trøndelag, Norske Skog og Elman kan glede seg over litt mer skolerte 

tillitsvalgte!   
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Konkurranse 

Spørsmål 1: Hvilken kapslingsgrad har WAGO sitt flatkabelsystem for elbil-ladere? 

Spørsmål 2: Hvor mange tips (om ulovlig arbeid) har fagforeninga sendt inn til DLE hittil i år? 

 

Svaret sendes til svar@fagforeninga.no innen 1. juni 2017.  

 

 

To vinnere får hver sin JBL høyttaler, levert av 

WAGO! 

 

 

 

 

 

LOs utdanningsfond 

Én av fordelene du har som medlem av EL og IT Forbundet, er muligheten til å få stipend fra 

LOs utdanningsfond. Søknadsfristen for skoleåret 2017/2018 er 15. mai, og den fristen er 

absolutt. 

 

EL og IT Forbundet er ett av 12 forbund som har rettigheter i fondet.  

 

Rettigheten omfatter en stor gruppe av våre medlemmer som: 

 

- Ved søknadstidspunktet har hatt sammenhengende medlemskap 

de siste tre årene. 

- Har hatt ett års sammenhengende medlemskap om du skal søke støtte til 

allmennfaglig utdanning som fører fram til studiekompetanse eller 

praksiskandidatkurs etter § 3,5 i Opplæringsloven. 

 

Les mer her: http://www.lo.no/Om-LO/Artikler-om-LO/LOs-utdanningsfond   

mailto:svar@fagforeninga.no
http://www.lo.no/Om-LO/Artikler-om-LO/LOs-utdanningsfond/
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Klubben min 

Fjeldseth montørklubb har lang fartstid i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag. Vår bedrift ble stiftet i 1900 

og har virke i hele Trøndelag, men for det meste i Trondheimsregionen. Vi har montører som jobber på anlegg 

og service og vår klubb består i dag av 89 medlemmer. Bedriften har også en egen fabrikk der vi produserer skap 

og kabelvernrør. 

 

Klubben har fem personer i klubbstyret, der leder, 

nestleder og sekretær utgjør forhandlingsutvalget. 

På årsmøtet i år ble det valgt ny klubbleder, Erlend 

Lunde Sørdal. 

 

Etter årsmøtet har vi hatt både klubbstyremøter og 

enda viktigere klubbmøte der vi har diskutert 

hvordan vi ønsker at klubben skal fungere. Vi har 

valgt å gjøre dette for å sikre at alle får sagt sin 

mening og at vår informasjon kommer ut og blir 

diskutert på arbeidsplassen. Slik kan klubben gå i 

forhandlingsmøter med «klubben i ryggen». 

 

Fjeldseth har lange tradisjoner for akkord og vi 

jobber akkord på alle våre anlegg. Dette er et tema 

vi jobber mye med slik at anleggene skal gå bra og 

montørene få en rettferdig lønn. Andre saker vi 

jobber med er pensjon og seniorpolitikk, der vi 

ønsker å samarbeide med andre fagforeninger i 

bedriften. Vi har også fokus på etter- og videreutdanning samt de daglige henvendelsene som kommer inn fra 

våre medlemmer. 

 

Vi har flere engasjerte medlemmer i klubben og vi er representert i styret i fagforeninga og andre verv i EL og IT 

forbundet. 

 

På vegne av Fjeldseth Montørklubb 

Erlend Lunde Sørdal 

Klubbleder 

 


