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DAGSORDEN:
1. Hyttene på Fevåg
2. Engasjement av organisasjonssekretær
3. Halvårsregnskap 2014 / Budsjett 2015
4. Trekning av vervepremier
5. Kampen for Arbeidsmiljøloven
6. Revidering av fagforeningas vedtekster
7. Støtte til Sector Alarm fra støttefondet

ÅPNING
Eystein åpnet representantskapsmøte og ønsket alle velkommen. Orienterte at antall
medlemmer har økt, og vi passerte 1500 medlemmer i september i år. Vi har fått god kontakt
med nye klubber. Eystein har hatt møter med over 20 klubber siden april. Vi har gjennomført
4 klubblederkonferanser, samt en egen KLK i Nord Trøndelag. Fagforeninga har hatt over 60
anleggsbesøk. Vi har deltatt på ca. 15 medlemsmøter. Fagforeninga har hatt spesielt fokus på
Nord Trøndelag og har hatt flere turer der, bl.a. i Namsos og Verdal. Fagforeninga har også
hatt møter med DLE og Nelfo. Fagforeninga har gjennomført vår første fotballturnering. Har
sendt ut et månedlig infoskriv for å informere medlemmene og synligjøre aktiviteten.
Arbeidet i det nye styret i fagforeninga fungerer godt. Styret har i tillegg til de vanlige
styremøtene hatt en 2 dagers styresamling. Målet med denne var å starte arbeidet med en
handlingsplan for fagforeninga. Vi har allerede begynt å iverksette aktiviteter som bl.a.
anleggsbesøk og utarbeidelse av webside.
KONSTITUERING
Innkallingen ble sent ut 11.11.14 og sakspapirene med styrets innstilling ble sendt ut
19.11.14. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Møtet ble lovlig satt. Styret foreslo Endre T.
Klokkervold som møteleder og Lars R. Mjøen som sekretær. Disse ble valgt.
Endre takket for tilliten og orienterte om forretningsorden og møteplan.
Antall stemmeberettigede på representantskapet var 31 stk, samt 3 observatører.

SAK 1. HYTTENE I FEVÅG
Geir Ove Kulseth orienterte.
Dette har vært diskutert i fagforeninga i flere år. Styret har jobbet med dette den siste tiden.
Grunnen er at hyttene er av svært dårlig forfatning, og vi er nødt til å ta grep. Det ble orientert
om regnskapet for hyttene siden 2009. «Feriehjemmet» har i snitt gått med litt over 30.000 kr
i minus per år. Dette på grunn av få utleiedøgn. Geir Ove orienterte om de forskjellige
alternativene. Vi bør minimum pusse opp slik at de ikke forfaller, eller vi kan vurdere å pusse
de opp til en bedre standard. Vi kan vurdere et salg av hyttene. Prisantydning vi har fått fra 2
forskjellige eiendomsmeglere ligger mellom 700.000 – 1.000.000 kr.
Til saken: Eystein Garberg, Thomas Brendboe, Lars Roar Mjøen, Eystein Garberg (2. gang).
VEDTAK: Styret arbeider videre med utredning av et eventuelt salg av hele eller deler av
eiendommen med mål om endelig behandling av saken på årsmøte i 2015.
Enstemmig godkjent.

SAK 2. ENGASJEMENT AV ORGANISASJONSSEKRETÆR
Lars orienterte.
EL & IT Forbundet sentralt har tilbudt å engasjere Terje Aaberg i en 60 % prosjektstilling
frem til 1.12.2019. Prosjektet skal jobbe med lokale samarbeidsarenaer, fagopplæring og
kompetanseutvikling. Dette skal gjøres gjennom arbeid mot skoler, fylkeskommuner,
opplæringskontor og bedrifter. Styret var positive til å endre intensjonen i vedtaket fra
årsmøtet, slik at Terje Aaberg får en 20 % stilling i fagforeninga frem til han går av med
pensjon 1.12.2019. Terjes hovedoppgave for fagforeninga vil være å følge opp utbyggingen
på Ørlandet.
Til saken: Ingen ønsket ordet.
VEDTAK: Installasjonsutvalget tilbud om finansiering av 60 % prosjektstilling inklusive
sosiale kostnader for Terje Aaberg via ELBUS-midlene aksepteres. I tillegg tilbys en 20 %
stillingsandel med hovedarbeidsområde utbyggingsprosjektet på Brekstad, slik at han samlet
har en 80 % stilling. Engasjementet varer til 1.12.2019. Om forbundets finansiering opphører
før dette tidspunkt, vil engasjementet samtidig opphøre.
Vedtatt mot 2 stemmer.
Kenneth Andersen ankom møtet kl 1713. Antall stemmeberettigede er nå 32.

SAK 3. HALVÅRSREGNSKAP 2014 / BUDSJETT 2015
Eystein la frem halvårsregnskapet for 2014 og budsjettet for 2015.
Halvårsregnskapet gir et ufullstendig bilde, da mye av kostnadene blir gjort opp på slutten av
året. Det totale budsjettet i fagforeninga viser et overskudd på 733.000 kr i 2015.
Til saken: Geir Ove Kulseth og Knut Arne Martinussen.
VEDTAK: Regnskapet ble godkjent. Styrets forslag til budsjett ble vedtatt enstemmig.

SAK 4. TREKNING AV VERVEPREMIER
Eystein Garberg orienterte.
Vi har økt medlemstallen med 60 stk siden årsmøte i april. Dette er en meget bra økning, da vi
vet det går ca. 90 medlemmer ut i løpet av et år. Fagforeninga er helt avhengig av at de lokale
tillitsvalgte bidrar til å verve nye medlemmer. Styret i fagforeninga har derfor besluttet å dele
ut en liten oppmerksomhet til de som har bidratt til vervingen. I tillegg loddes det ut et par
ekstra premier på representantskapsmøtene og årsmøtene.
Vinnere av vervepremiene ble Robert Svedjan (Berg & Wigum), Roger Bae-Pettersen
(Vintervoll), Kai Erklev (Sønnico) og Joakim Hafeld (Caverion Trondheim).
VEDTAK: Trekning og utdeling av vervepremier tas til orientering.

SAK 5. KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN
Eystein Garberg orienterte.
Den sittende regjeringen med arbeidsminister Robert Eriksson i spissen har foreslått en del
endringer til arbeidsmiljøloven som er til stor svekkelse for oss arbeidere. Hovedpunktene i
endringene er lettere tilgang til å ansette midlertidig i inntil 12 måneder, utvidet
normalarbeidsdag fra 9 til 10 timer, økning av ukentlig overtid til 17,5 timer og mindre lønn
til innleide. Det er svært viktig at informasjon om de foreslåtte endrigene og konsekvensene
av dette blir godt kommunisert ut til medlemmene. Vi kan ikke godta en slik endring.
Fagforeninga vil jobbe for at LO drar i gang en generalstreik så fort som mulig på nyåret.
Til saken: Håvard Vinje, Thomas Brendboe, Terje Aaberg og Geir Ove Kulseth.
VEDTAK: Innledningen og debatten tas til orientering.

SAK 6. REVIDERING AV FAGFORENINGAS VEDTEKTER
Geir Ove Kulseth orienterte om de foreslåtte endringene. Grunnen til forslagene er for å
oppdatere endringene til dagens virkelighet.
Følgende endringer er foreslått av styret (rød tekst er tilføying):
Punkt 2.5; setningen tillegges «og organisasjonssekretær ved behov».
Punkt 2.6; Nytt prikkpunkt «EVU utvalg».
Punkt 2.8; Nye strekpunkt under «Administrasjonen består av:»
- Leder
- Fagforeningssekretær (tilbakekjøpt av distriktet 50 %)
- Kontorsekretær (tilbakekjøpt av distriktet 70 %)
- Organisasjonssekretær
Punkt 3.2 første prikkpunkt; «Tapt arbeidsfortjeneste regnes ut etter utbetales i henhold til
gjeldende sats i forbundet sentralt. Et veid gjennomsnitt av gjennomsnittslønna
(helligdagsgodtgjørelsen) i de 5 største installasjonsbedriftene i Fagforeninga. Satsen skal
minst tilsvare forbundets lave sats. Leder avlønnes tilsvarende distriktssekretær.
Punkt 3.2 tredje prikkpunkt; Ved uttak av mer enn 50 timer tapt arbeidsfortjeneste pr. år
utbetaler Fagforeninga en kompensasjon for tapt tjenestepensjon. pensjon etter regning fra
den enkelte bedrift som kompensasjon for de timer vedkommende har arbeidet for
Fagforeninga. Om ikke dette kan la seg gjennomføre, utbetales et tillegg på tapt

arbeidsfortjeneste på x % til den enkelte. Styret har fullmakt til å bestemme satsen i henhold
til gjennomsnittet av pensjonsordningene i de 5 største bedriftene. (Vedtak i styret i 2010 om
3,5 %.)
Punkt 3.2 fjerde prikkpunkt; Møtehonorar for møter utenfor normal arbeidstid settes lik en
times tapt arbeidsfortjeneste.
Punkt 3.3 Diett; Ordet «styremedlemmer» byttes ut med «medlemmer».
Punkt 3.4 Km godtgjørelse; Km-godtgjørelse utbetales etter statens satser 3,90/1,00, mens
forbundets lave sats benyttes på kurs (gjelder kursdeltakerne).
Punkt 3.5; Satsen for støtte til årsmøte eller julemøte økes fra 200 til 270 kr.

Til saken: Ingen ønsket ordet.
VEDTAK: Styrets forslag til endringer ble vedtatt.

SAK 7. STØTTE TIL SECTOR ALARM FRA STØTTEFONDET
Eystein Garberg orienterte om situasjonen i Sector Alarm.
Bedriften driver i hovedsak med montasje av boligalarmer i privatmarkedet. Har ca. 110
montører i landet hvorav 8 stk i Trøndelag. 6 av de 8 i Trondheim er organisert. De fleste
montørene holder til i Oslo. Ledelsen sitter kun i Oslo. Frem til i dag har det vært tilnærmet
ingen kontakt mellom avdelingene. Sector Alarm er et ekstremt fagforeningsfiendtlig firma.
De har noen «hustillitsvalgte» som velges av ledelsen. De har ingen reelle forhandlinger,
lønnsavtaler blir diktert av ledelsen. En stor del av lønna til de ansatte er basert på
bonusordninger med uheldige kriterier og vilkår. De ansatte opplever at bedriften blir mer og
mer kynisk, og derfor vil de organisere seg og vurdere å kreve tariffavtale. Avdelingen i
Stavanger har krevd tariffavtale, og har blitt møtt med voldsom motstand av ledelsen.
Ledelsen bl.a. fjernet bonusordningen for disse, noe som i praksis vil si halvering av lønna.
Fagforeninga har samarbeidet mye med fagforeninga i Stavanger om denne saken.
Fagforeningene har bl.a. arrangert møte for medlemmene i Trondheim og Stavanger slik at de
skal få snakke sammen. Fagforeninga i Stavanger har gjort et vedtak for å støtte de
organiserte i kanpen for å få tariffavtale. Saken om at ledelsen har kuttet bonusordningene
skal behandles av LO og NHO, men dette kan ta tid. Styret i fagforeninga ønsker å tilby den
samme økonomiske støtten til medlemmene i Trondheim, slik at de også har mulighet til å
kreve tariffavtale.
Til saken: Kenneth Andersen, Trond Einarsen, Endre Klokkervold, Lars R. Mjøen, Joakim
Hafeld, Lars R. Mjøen (2. gang), Terje Aaberg, Endre Klokkervold (2. gang) og Joakim
Hafeld (2. gang).
VEDTAK: Støtten utbetales det enkelte medlem fra de eventuelt blir fratatt lønnsgoder.
Støtten settes til 2500,- pr. uke. Støtten skal evalueres underveis mellom Elektrikernes
Fagforening Trøndelag og klubben/medlemmene i Sector Alarm. Ingen skal motta mer i støtte
fra fagforeninga og lønn fra bedriften til sammen, enn det de hadde i lønn (innenfor normaltid
7,5/37,5 timer/uke) forut for konflikten. Hvis løsningen på lønnskonflikten innebærer at
medlemmene i Sector Alarm får etterbetalt lønn foretas en avregning i forhold til mottatt
støtte. Medlemmene/klubben skal gjøre det de kan for at Landsoverenskomsten for
elektrofagene og hovedavtalen LO – NHO følges. Dette kan bety at klubben må skrive/sende i
fra seg flere uenighetsprotokoller. Elektrikernes Fagforening Trøndelag og

klubben/medlemmene er innstilt på å vinne denne saken selv om det betyr at saken/sakene må
avgjøres i arbeidsretten.
Medlemmene i Sector Alarm må lever skattekort og kontonummer til Elektrikernes
Fagforening Trøndelag.
Enstemmig vedtatt.

Eystein Garberg takket for konferansen og ønsket vel hjem.

Møtet hevet kl. 19.20
Referent Lars Roar Mjøen

