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Årsmøte  2010 
 

 

Avholdt på Nova kurs og konferansesenter 20/4 2010 kl. 16.30. 

 

 

 

Tilstede: 30 medlemmer, derav 29 stemmeberettigede representanter. 

 

 

 

 

DAGSORDEN: 

 

 1. Åpning 

 2. Konstituering 

 3. Årsberetning 

 4. Regnskap 

 5. Innkomne forslag 

 6. Bevilgninger 

 7. Budsjett 

 8. Valg 

 

 

 

 

SAK 1.  ÅPNING 

 

Terje Aaberg åpnet møtet og ønsket velkommen.  Innkalling og dagsorden ble 

godkjent. 

 

Det ble holdt 1 minutts stillhet for våre medlemmer som har gått bort det siste året. 

 

 

 

 

 

SAK 2.  KONSTITUERING 

 

Til møteleder ble Torstein Johansen valgt, og til sekretær Knut Arne Martinussen. 

(Terje Aaberg leder ordskifte under debatten ang. budsjett og regnskap) 

Til å godkjenne protokollen ble styret valgt. 

 



 

 

 

SAK 3.  ÅRSBERETNING 

 

 Terje Aaberg leste styrets årsberetning for 2009. 

  

  

 VEDTAK: Styrets årsberetning enstemmig godkjent med tillegget at   

Erling Forren Vold har vært med i aktivitetsutvalget. 

    

 

 

SAK 4.  REGNSKAP. 

 

 Torstein Johansen la frem styrets regnskap og leste opp revisjonsberetning for 2009. 

Torstein Johansen leste opp kontrollkomiteens beretning for 2009. 

 

 VEDTAK: Regnskapet for 2009 enstemmig godkjent. 

 

 

 

SAK 5.  INNKOMNE FORSLAG 

 

 Endringer i vedtekter 

  

3.3 Diett. 

 

 Det utbetales diett i henhold til statens sats 5-9 timer for ”utenbys” styremedlemmer 

 ved deltakelse på møter i fagforeningen når tid fra avreise til retur hjemsted blir over 6 

 timer, og avreise eller ankomst hjemsted ligger utenfor tidsrommet 07.00 – 16.00 

 

 

3.4 Km. godtgjørelse. 

 

 Km-godtgjørelse utbetales etter statens satser 3,65/0,90, mens forbundets lave sats 

 benyttes på kurs (gjelder kursdeltakerne). 

 

 

3.5 Refusjon av utgifter til klubbmøter. 

 

 Vanlige klubbmøter: kr. 50,- pr. medlem som deltar på møtet. 

 Utgifter til representantskapsmøter refunderes på lik linje med medlemsmøter. 

 Ett møte i året - julemøte eller årsmøte: kr. 200,- pr. medlem som deltar på møtet.  Fra 

 årsmøtet 2009 har styret fullmakt til å endre denne satsen. 

 Utgiftene må dokumenteres med kvittering som attesteres av klubbleder eller kasserer, 

 og påføres antall deltakere på møtet.  Alkohol dekkes ikke. 

 

 

 VEDTAK: Enstemmig vedtatt 



 

 

 

 STREIKESTØTTE 
 

 Utbetaling av streikestøtte fra støttefondet. 

 Ved punktstreik utbetales kr. 200,- ekstra pr. dag til fagarbeidere, gjeldende fra første 

 dag. 

 Ved full streik utbetales kr. 200,- ekstra pr. dag til fagarbeidere etter 14 dagers streik.  

 De som tidligere er tatt ut i punktstreik, beholder den lokale videre i tilfellet full streik. 

 

 Om støttefondet etter en eventuell konflikt kommer på et for lavt nivå, er intensjonen 

 at det raskt skal bygges opp igjen. 

 

 VEDTAK: Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 POLITISK PLATTFORM 2010/2011 
 

Forsvar forskriften om kvalifikasjoner for elektrofagfolk! 

 

Forskrift om kvalifikasjon for Elektrofagfolk (FKE) er under press.  

En forutsetning for god sikkerhet er i tillegg til en streng forskrift, godt kvalifiserte 

fagarbeidere, gode og ryddige arbeidsforhold samt sterke klubber og fagforeninger. DSBs 

aksept for å avvike fra forskriftens bestemmelse om at fagarbeider og installatør skal være 

ansatt i samme bedrift er et angrep på arbeidsbetingelsene og en undergraving av sikkerheten. 

Med bakgrunn i elektrobransjens særlige krav til sikkerhet og kvalitet er den voldsomme 

ekspansjonen av bemanningsselskaper et fenomen som også fungerer negativt. Disse forhold 

gjør at bedriftene bl.a. nedprioriterer ansettelse av lærlinger og utdanning av egne ansatte. Vi 

anser det derfor som særs viktig at disse selskapenes adgang til elektrobransjen begrenses. 

 

Den undergraving av forskriften som nå foregår er fullstendig uakseptabel. Vi trenger ikke et 

arbeidsliv med utrygge ansettelsesforhold. Tvert i mot er det på tide at den negative trenden 

snus. Årsmøtet mener på bakgrunn av dette at forbundet må kjempe for at følgende krav 

innfris: 

 

Den som er faglig ansvarlig og den som utfører arbeidet skal være ansatt i samme bedrift, 

altså installatør og fagarbeider. 

 

Inn- og utleie mellom bedrifter skal kun foregå mellom bedrifter som omfattes av forskriften 

(FKE), er godkjent opplæringsbedrift og har faste ansatte.  

 

Utenlandske arbeidere skal ha tilsvarende faglige kvalifikasjoner som norskutdannede for å 

kunne arbeide som elektrofagarbeider. De som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonene i FKE må 

avlegge fagprøve i Norge. Tilsvarende skal også gjelde for installatør. 

 

Krav til kvalifikasjoner skal også gjelde for ansatte hos produsent – det er ikke tilstrekkelig 

med bedriftsintern opplæring.  



 

EL & IT Forbundet må bruke alle nødvendige virkemidler for å vinne denne saken.  Om 

byråkratiet ikke tar til fornuften, må politikerne konfronteres. 

 

 

Tariffoppgjøret 2010 

 

Rettferdig fordeling og lik lønn for likt arbeid er viktige krav fagbevegelsen alltid har stilt.  Vi 

ser at forskjellene mellom fattig og rik blir større, også i Norge.  Eierne tar ut store gevinster, 

og topplederne får enorme lønnsøkninger, med kjempefallskjermer om de blir sagt opp fordi 

de ikke har gjort god nok jobb.   

Dette skjer også nå når vi har økonomiske krisetider.  Regjeringa må stille strenge krav til 

næringslivets aktører når krisepakker deles ut, slik at lederlønningene ikke økes mer enn for 

arbeidsfolk. 

Det er heller ingen løsning at folk får lavere kjøpekraft.  Vi kommer raskere ut av krisa om 

hjulene holdes i gang. 

 

Årsmøtet er orientert om kravene til Telfo foran årets tariffoppgjør, som vil bety et langt skritt 

tilbake mot et samfunn hvor arbeidsfolk skal stå med lua i handa.  Samtidig vet vi at vårt eget 

forbund har fremmet offensive og viktige krav for å motvirke sosial dumping, sikre gode 

rotasjonsordninger og strengere bestemmelser for inn- og utleie av arbeidskraft.  Årsmøtet er 

på dette grunnlag forberedt på konflikt i oppgjøret for Landsoverenskomsten for elektrofag. 

 

 

Sosial dumping 

 

Om kampen mot sosial dumping skal lykkes, forutsetter det at Regjeringa spiller på lag med 

fagbevegelsen.  Arbeidsgiverne motarbeider allmenngjøring, og i tariffoppgjøret ser vi at 

bygningsarbeiderne må streike for ei minstelønn på et akseptabelt nivå. 

 

Årsmøtet krever:  

 Innfør solidaransvar 

 Innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår uten taushetsplikt i alle bransjer 

 Allmenngjøring dersom fagforeninger med innstillingsrett (forbund) krever det 

 Veto mot vikardirektivet og datalagringsdirektivet 

 

 

Uførepensjon  

 

Uførepensjonsutvalget hadde som mandat å tilpasse uførepensjon til pensjonsreformen, 

spesielt ny AFP. Utvalget gikk mye lengre enn det. De vil fjerne hele uførepensjonsordninga 

og innføre uførestønad. Du blir ikke lenger uførepensjonist. Da vil du også skatte som 

lønnstaker. Dette slår svært hardt ut for de med lav pensjon, siden skattebegrensingsregelen 

forsvinner. I tillegg ligger det i kortene at du etter hvert vil miste honnørbilletter og at det vil 

bli enda verre å få vedtak om varig uførhet. Som om ikke det var nok vil de ta fra uføre det 

behovsprøvde barnetillegget på 1700 kr. i måneden pr. barn. 

 

De vil innføre levealdersjustering også for uførepensjonistenes alderspensjon. 

Argumentasjonen overfor andre pensjonister er at de kan veie opp for tapet ved 



levealdersjustering ved å jobbe lenger. Det kan ikke uføre. Når det likevel foreslås innført så 

er det et rent innsparingstiltak og et svært usosialt sådant. 

 

Årsmøtet krever:  

*Uføre skal fortsatt bli pensjonister og skatte som pensjonister 

*Uføre skal fortsatt få med seg alle år fram til 67/70 år ved beregning av  alderstrygd 

*Ingen levealdersjustering av alderspensjon for uføretrygdede 

*Uføre må beholde barnetillegget 

*Legen, ikke saksbehandler v/ NAV, skal ha det avgjørende ord ved vurdering av søknader 

om uføretrygd 

 

 

Internasjonal solidaritet 

 

Kapitalen blir stadig mer internasjonal, og det er viktigere enn aldri før at fagbevegelsen over 

landegrensene klarer å stå sammen.  Ikke bare i forhold til sosial dumping, men for å styrke 

hverandre for å stå i mot angrepene fra alle kanter.  I EU ser vi at fagbevegelsen i de fleste 

medlemslandene mister medlemmer, noe som har sammenheng med grunnlaget for EU; fri 

flyt av arbeidskraft, varer, tjenester og kapital.  Dette systemet knuser mye av grunnlaget for 

fagbevegelsen, som er kollektive tariffavtaler og lover som beskytter arbeidsfolk mot 

utnytting og angrep fra arbeidsgiverne. 

 

Regimet i Israel fortsetter sin brutale linje, og nekter å åpne grensene for hjelpen palestinerne 

trenger så sårt.  Samtidig bygges det stadig nye boliger i okkuperte områder. 

Det er USA som sitter med nøkkelen til rettferdighet for palestinerne.  Norge må gå foran og 

arbeide for et massivt internasjonalt press mot staten Israel, slik at palestinerne får opprettet 

sin egen stat og slipper flere overgrep fra Israels side. 

 

 

Hele Norge - ett prisområde 

 

For å sikre tilgang på kraft har myndighetene i Norden etablert et felles nordisk kraftmarked 

og en felles kraftbørs Nord Pool ASA. Kraftbørsen ivaretar omsetting og prising av kraft i 

Norden. Det felles nordiske kraftmarkedet er delt inn i 8 ulike prisområder og fra 11. januar er 

4 av disse er i Norge, et i Nord-Norge, et i Midt-Norge et i Sør-Norge Vest og et i Sør-Norge 

Øst. 

 

Sverige og Finland har innført et likeprissystem som medfører at prisen på strøm er den 

samme for alle prisområdene i det respektive land. I Norge varierer prisen i de fire 

prisområdene samt at vi har store forskjeller mellom de ulike områder av landet hva gjelder 

produksjon og forbruk. Midt-Norge har mye produksjon men også enormt høyt forbruk 

knyttet til Ormen Lange, Hydro Aluminium, Hustad Marmor, Tjeldbergodden og annen 

kraftkrevende industri, herunder verftsindustrien. Dobbel straff i form av usikre arbeidsplasser 

og trippel pris for kjøp av kraft er svært urimelig. 

 

Årsmøtet krever gjeninnføring av ett prisområde i Norge – umiddelbart! 

 

 

 VEDTAK:Politisk plattform vedtatt mot 1 stemme. 

 



 

 

SAK 6.  BEVILGNINGER 

 

 Styrets forslag til bevilgninger: 
 

 Norsk Folkehjelp, Verdal      500,- 

 Norsk Folkehjelp, barneleir   8.000,- 

 Norsk Folkehjelp, 1. mai-aksjon  8.000,- 

 LO i Trondheim, 1. mai   1.000,- 

 LO i Steinkjer, 1. mai    1.000,- 

 Nei til EU, lokalt    5.000,- 

 Palestinakomiteen    1.000,- 

 
 

 

 VEDTAK: Alle bevilgninger vedtatt enstemmig, med unntak av bevilgningen til 

 Palestinakomiteen, som ble vedtatt mot 2 stemmer. 

  

 

 

 

SAK 7.  BUDSJETT 

 

Torstein redegjorde for styrets forslag til budsjett for 2010. 

 

 Forslag fra Terje. 

 Styret får fullmakt til å bruke midler på å sette i stand hyttene. Det settes i gang med å 

 etablere det planlagte båtopptrekket. Styret arbeider aktivt for at hyttene blir mere 

 brukt. 

 

 Forslag fra Erling Forren Wold. 

 Styret i Elektrikernes fagforening redegjør for pris/ kostnad av oppussing av 

 fagforeningens hytte i Fevåg. Dette gjøres til neste rep.skapsmøte i fagforeningen. 

 Rep.skapet tar avgjørelse om hva som skal gjøres med hyttene. 

 

  

 

 VEDTAK: Forslag fra Terje og Erling satt opp mot hverandre. 

 Forslag fra Terje fikk overveldende flertall. 

 Budsjett enstemmig godkjent. 

 

 

 

 

SAK 8.  VALG 

 

Valgkomiteens leder Alf Roar redegjorde for valgkomiteens forslag. 

 

 



 VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2010 

 

Styret: 

Leder:    Terje Aaberg   Elektrikernes Fagforening 

Nestleder:   Knut A. Martinussen  Elektro Nord 

1. styremedlem:  Geir Ove Kulseth  Fjeldseth 

Styremedlemmer:   

 Ole Megaard   Bravida Norge 

Fredrik Hermann  YIT Nord-Trøndelag 

Anders Johansen  Bravida Norge 

Tom Harald Marthinussen Vintervoll 

Markus Berget  YIT Trondheim 

Stein Flataker   Aker Kværner Elektro 

Varamedlemmer: 

 Preben Simmersholm  Sønnico 

Vidar Karlsen   Elektrikerservice  

Terje Ree   Reinertsen 

Arnfinn Bakken  Frosta Elektro 

 

Representanter i EL & IT Forbundet Distrikt Trøndelag: 

Terje Aaberg, Knut A. Martinussen, Geir Ove Kulseth, Ole Megaard, Fredrik 

Hermann, Tom Harald Marthinussen, Markus Berget, Terje Ree, Vidar Karlsen, Jon 

Bjartnes, Anders Johansen, Stein Flataker, Preben Simmersholm, Arnfinn Bakken, 

Knut Arvid Ustad. 

 

Varamedlemmer: Ronny Volden, Ove Andre Kvalvik, Ole Johan Gunnersen,  

Erling Forren Wold, Rune Haugen, Kjell Otto Reitan, Svein Vidar Engum. 

 

Revisorer:   BDO AS 

 

Kontrollkomite:  Arne Næverdal, Alf Roar Slind. 

    Vara: Kjartan Slotterøy. 

 

Fanebærer:   Terje Aaberg. 

 

AØF’s representantskap: Terje Aaberg, Torstein Johansen, Ole Megaard. 

    Vara: Tom Harald Marthinussen, Anders Johansen. 

 

LO i Trondheim:   Terje Aaberg, Torstein Johansen, Ole Megaard. 

        Vara: Anders Johansen, Geir Ove Kulseth 

 

AOF i Trondheim:   Velges av Distrikt Trøndelag. 

 

Aktivitetsutvalget:   Velges av styret. 

 

Representanter til LO avdelinger utenfor Trondheim: Velges av styret. 

 

Norsk Folkehjelp:   Velges av styret. 

 

Valgkomite: Runar Andreas Lein (leder), Alf Roar Slind, Svein Vidar Engum 



 

 

Forslag fra Terje Aaberg: 

Lars Gjermundnes overtar plassene til Terje Ree som representant i Distrikt Trøndelag 

 og som vara i styret.  

VEDTAK: Enstemmig vedtatt. 

 

Forslag fra Ole Megaard: 

Eystein Garberg overtar plassen til Rune Haugen som varamedlem til rep.skapet i 

 distriktet. 

 VEDTAK: Enstemmig vedtatt. 

 

 Forslag fra Geir Ove Kulseth: 

 Lars Roar Mjøen, Jan Grønvold, Kristian Slupphaug og Håvar Solberg går inn som 

 varamedlemmer til rep.skapet i Distrikt Trøndelag, foran de som valgkomiteen har 

 foreslått. 

 

 Forslag fra Ole Megaard:  

 De representantene som Geir Ove Kulseth foreslår, går inn etter representantene som 

 valgkomiteen har foreslått. 

  

 VEDTAK: Det ble vedtatt at representantene som Geir Ove Kulseth foreslår skal være 

 vararepresentanter til rep.skapet i Distrikt Trøndelag. 

 Ole Megaards forslag om at disse kommer inn etter valgkomiteens forslag ble vedtatt. 

 

 

 

 VEDTAK: Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt, med endringene som ble vedtatt 

 ovenfor. 

 

 

  

 Avslutning 

Leder ønsket alle vel hjem og takket for oppmøtet. 

 

 

 

        Knut Arne Martinussen, sekr. 


