
Årsmøte 2015 
 

Avholdt på Nova kurs og konferansesenter 16/4-2015 kl. 16.30. 

 

 

Tilstede: 41 stemmeberettigede representanter. 

 

 

DAGSORDEN: 

 

 1. Åpning 

 2. Konstituering 

 3. Årsberetning 

 4. Regnskap 2014 / budsjett 2015 

 5. Innkomne forslag 

 6. Uttalelser 

 7. Bevilgninger 

 8. Valg 

  

 

 

SAK 1. ÅPNING 

Eystein åpnet årsmøte og ønsket alle velkommen.  

 

Informerte om datoer for innkallinger og forslagsfrist. Endelig innkalling ble utsendt 

25.3.15. 

 

Et minutt stillhet for medlemmene Arnfinn Bye, Hans Petter Spende, Hans Sundseth 

og Audun Sverre Vinsnesbakk som gikk bort i 2014. 

 

Innkallingen ble godkjent og møtet ble lovlig satt. 

 

 

 

SAK 2. KONSTITUERING 

Arbeidsutvalget i fagforeninga foreslo Lars R. Mjøen som møteleder og Endre T. 

Klokkervold som sekretær. Disse ble valgt.  

 

Lars takket for tilliten og orienterte om forretningsorden og møteplan. 

Antall stemmeberettigede på årsmøtet var 41 stk, samt noen observatør. 

 

 



SAK 3. ÅRSBERETNING  

Eystein Garberg gikk igjennom årsberetninga. Et sammendrag ble presentert for 

årsmøtet. 

 

Disse emnene ble kommentert av Eystein Garberg: 

 

- Årsmøte 2014 med bevilgninger og valg 

- Terje Aaberg ble takket for innsatsen i en årrekke 

- Styremøter, antall og eksterne gjester 

- AU-møter 

- Anleggsbesøk, Eystein hadde vært på ca. 50 anleggsbesøk i 2014, mente at dette var 

noe av det viktigste arbeidet til fagforeninga 

- Medlemsmøter, deltatt på klubbmøter 

- Regionale møter, inviterer elektroarbeidere fra fjerntliggende områdene til infomøte 

- Reisemontører, ei uke ble dedikert til besøk av reisemontører.  

- Møter med tillitsvalgte, de fleste klubbstyrer har nå kjennskap til fagforeninga 

- Utedager, Geir Ove har ansvaret, tar med seg et styremedlem og finkjemmer et område 

for å finne organiserte og uorganiserte. Pose på servicebiler med informasjon og 

«give-aways» 

- Kurs, de fleste kurs avholdes av EL&IT, men fagforeninga arrangerte pensjonskurs, 

offshorekurs og akkordkurs 

- Verving, mye fokus på nye medlemmer. Nytt vervemateriell. Startet verving av 

skolemedlemmer i 2015. På tre måneder har vi vervet 130 elever. I tillegg har Petter i 

Aalmo og Håvard i Caverion vervet skolemedlemmer i sin egen bedrift. 

- Månedlig nyhetsbrev, sendes ut på e-post til alle medlemmene 

- Sosiale medier, lukket facebookgruppe, instagram, snapchat, hjemmesida er ikke klar 

enda 

- Nelfo, to møter, felles interesser om enkelte saker, uenige om andre saker. 

- DLE, møte og samarbeid med eltilsynet 

- Fevåg 

- Klubblederkonferanser, syv stk, hvorav en i Nord-Trøndelag. Får pulsen på mange 

klubber og bedrifter. Eksterne gjester fra: Forbundskontoret, Fagforbundet, LO i 

Trondheim, streikende frisør Tina Stenkløv, AOF, SEOS 

- Rep.skapmøte 2014, engasjere Terje, Sector Alarm 

- ELBUS-prosjektet, Terje Aaberg jobber med etter videreutdanning 

- Ny klubb, Oras, Elpro 

- Sectech, valgte seg klubbleder og vi fikk til tariffavtale 

- Havnearbeiderkampen, vi har hatt folk på de fleste aksjoner, folk i glattceller, Bravida 

Trondheim bevilget 40000kr til havnearbeiderkampen 

- Sector Alarm, kampen for tariffavtale fortsetter, mer info under uttalelser 

- AML, vi streiket en halv dag i september, endringene blir innført i juni 2015 

- Fotballturnering, Carverion Nord-Trøndelag vant turneringen. 18lag, 120 deltagere 

- Ørlandet, samarbeid med andre fagforeninger om bemanning av kontor 

- Hovedtariffoppgjør, Lars var med i forhandlingene, resultatet ga høyere lønn, men få 

forbedringer av tariffavtalen 

- Bedrifter, Reinertsen har hatt nedbemanning av 29 mann, Sønnico Tele fire mann 

nedbemannet 

- Nygaardsvoldheimen ble diverse oppusset, kontor, utetrapp og ytterdører 

- Tordis Eikeland, ble takket for innsatsen for fagforeninga 



- Medlemstall, enkelte bedrifter med positiv medlemsutvikling ble fremvist. Økning på 

medlemstall fra 1451 medlemmer til 1613. 

 

 

Ingen ønsket ordet til årsberetninga. 

 

VEDTAK: Årsberetninga godkjennes slik som den foreligger. 

 

Enstemmig godkjent. 

 

 

 

 

SAK 4. Regnskap 2014 / budsjett 2015 

 

REGNSKAP 2014 

 

Distriktssekretær Torstein Johansen orienterte om inntektene og kostnadene til 

fagforeninga som er delt opp i resultatregnskap, og eierandeler og gjeld. 

 

Delt opp i fire deler: 

 

Elektrikernes fagforening 

  Ble kommentert: 

  Større inntekt pga større tilbakeføring fra distriktet. 

  Lønn deles mellom Elektrikernes Fagforening og Akkordkassa 

  Avvik på posten tapt arbeidsfortjeneste 

  Avvik på posten konferanser   

Enkelte mindre avvik (trykksaker, sos.arr, møteutgifter klubber) 

  Overskudd på 1,9mill (0,2mill over budsjett) 

 

Akkordkassa (tariffgebyr)  

  Ble kommentert: 

  Avvik på posten tapt arbeidsfortjeneste 

  Nytt lydanlegg i storsalen på Nygaardsvoldheimen 

Inntekt 135 000 på kurskostnader p.g.a. refusjon fra EL&IT på forskjellige 

konto 

  Underskudd på ca. 688 000 kr, mot budsjettert underskudd på ca. 722 000 kr 

 

 

Nygaardsvoldheimen 

  Ble kommentert: 

  Husleie er sivile som leier huset i helgene 

  Avvik på posten reparasjon  

  Avvik på posten vedlikehold 

  Større underskudd enn budsjettert 

 

 

Fevåg 

 Ble kommentert: 



 Underskudd som tidligere 

 

 

 

Samlet resultat 

 Budsjettert med ca. 768 000kr i overskudd, resultatet ble ca. 795 000kr i overskudd 

 

  

Balanse 

 Nygaardsvoldheimen har økt i verdi p.g.a. oppussing, «aktivering». 

 Egenkapital er 23mill kr 

 Disponering av overskudd ble foreslått til diverse konto 

 

 

Revisor BDO har gjennomgått regnskapet og funnet alt i orden. 

 

Kontrollkomiteen tok ordet til regnskapet. 

Arne Næverdal orienterte om vedtak og regnskap. Registrerer at det er økt 

aktivitet. Enkelte reiseregninger er utbetalt uten korrekt underskrift og/eller 

manglende dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste. Kontrollkomiteen vil 

innstille på å godkjenne det fremlagte regnskap.  

 

Torstein Johansen tok ordet til feil og mangler på reiseregninger og dokumentasjon på 

tapt arbeidsfortjeneste. Forbedringspotensial i interne og eksterne rutiner.  

 

Ingen flere ønsket ordet til saken. 

 

VEDTAK: Regnskapet vedtas slik som det foreligger. 

 

Enstemmig godkjent. 

 

 

VEDTAK: Kontrollkomiteens beretning behandles på første styremøte etter 

årsmøte. 

 

Enstemmig godkjent. 

 

 

  

 

 

BUDSJETT 2015 

 

Distriktssekretær Torstein Johansen orienterte om budsjettet for 2015, versjon 1 og 

versjon 2. 

 

Følgende poster ble kommentert: 

Ny post om Uropatruljen, 50.000kr 

Økning i sos.arr 

Økning på styremøter 



Økning møteutgifter klubber 

Økning inntekt tariffgebyr 

Reduksjon i konferanser p.g.a. distrikttariffkonferansen ble avlyst 

Økning på reparasjon Nygaardsvoldheimen 

Reduksjon i overskudd fra ca. 325 000kr til ca. 753 000kr 

 

 

Ingen flere ønsket ordet til saken. 

 

VEDTAK: Budsjettet vedtas slik det foreligger. 

 

Enstemmig godkjent. 

 

 

 

 

NY SAK 

Eystein Garberg gjennomførte trekning av vervepremier.  

Følgende ververe ble tilfeldig trukket til valgfri premie opp til 2000 kr. 

 

Trond Letnes   - Bravida 

Dag Alfred Herfjord  - ElektroTeam 

Gunnar Gullvåg  - NIAS 

Kristoffer Thorsø  - Buvik Elektro  
 

VEDTAK: Trekning og utdeling av vervepremier tas til orientering. 

 

 

 

 

SAK 5. INNKOMNE FORSLAG 

 

Møteleder informerte om aktiv stemmegivning. 

 

Forslag 1, fra styret i fagforeninga. 

GOK orienterte om saken. 

 

Ingen flere ønsket ordet til saken. 

 

Styrets innstilling: 

Feriehjemmet på Fevåg selges. Styret får fullmakt til å gjennomføre salget. 

 

VEDTAK: Styrets innstilling vedtatt mot en stemme. 

 

 

 

 

Forslag 2, fra klubbstyret i Eltel Sønnico  

 

Ingen ønsket ordet til saken. 



 

Styrets innstilling: 

Styret ser i utgangspunktet positivt på forslaget, men mener det er nødvendig å 

gjennomføre en prosess i fagforeninga før en eventuell navneendring. Styret 

sender en oppfordring til klubbene om å diskutere saken. Saken tas eventuelt opp 

igjen på et senere representantskapsmøte.  

 

VEDTAK: Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Forslag 3, fra Fjeldseth Montørklubb 

 

Ingen ønsket ordet til saken. 

 

Styrets innstilling: 

Fagforeninga vi fortsatt ha en aktiv rolle i kampen for havnearbeidernes sak, og 

vil bruke nødvendige økonomiske og menneskelige ressurser. Vi vil jobbe for å få 

EL & IT Forbundet til å legge press på LO til å iverksette sympatiaksjoner. 

Eventuelle midler fra salget av feriehjemmet på Fevåg settes av på en egen konto 

i regnskapet, og skal gå til et sosialt tiltak for medlemmene. Hva midlene konkret 

skal anvendes til avgjøres av representantskapet eller årsmøtet etter en 

behandling i klubbene. 

 

VEDTAK: Styrets innstilling vedtatt med overveldende flertall. 

 

 

 

Forslag 4, fra Vintervoll Montørklubb 

 

Terje Aarberg ønsket ordet til saken. Ba om redegjøring av formuleringen «sosial 

aktivitet». 

 

Eystein Garberg redegjorde for styrets diskusjoner rundt emnet. «Hyttene skal ikke 

drikkes opp».  

 

Styrets innstilling: 

Eventuelle midler fra salget av feriehjemmet på Fevåg settes av på en egen konto 

i regnskapet, og skal gå til et sosialt tiltak for medlemmene. Hva midlene konkret 

skal anvendes til avgjøres av representantskapet eller årsmøtet etter en 

behandling i klubbene.  

 

VEDTAK: Styrets innstilling vedtatt med overveldende flertall. 

 

 

 

Forslag 5, fra medlem Endre T. Klokkervold 

 

Ingen ønsket ordet til saken. 

 



Styrets innstilling: 

Slike forhold ivaretas løpende av styret. 

 

VEDTAK: Styrets innstilling vedtatt med overveldende flertall. 

 

 

Forslag 6, fra medlem Endre T. Klokkervold 

 

Torstein Johansen tok ordet til saken. Enig med intensjonen, poengterte at et 

representantskapet eller årsmøte må eventuelt vedta en slik støtte. 

 

Terje Aaberg tok ordet. God intensjon. Advarte mot konsekvensen. 

 

Jonas Strand tok ordet til saken. Det offentlige ivaretar allerede dette gjennom stønad. 

 

Styrets innstilling: 

Forslaget tas opp til behandling i styret etter årsmøtet. 

 

VEDTAK: Styrets innstilling vedtatt med overveldende flertall. 

 

 

 

Forslag 7, fra medlem Endre T. Klokkervold 

 

Ingen tok ordet til saken. 

 

Styrets innstilling: 

Styret er enig i intensjonen om at leder i størst mulig grad skal være disponibel 

for arbeid for fagforeninga. Andre engasjement som krever stort fravær bør tas 

opp i styret.  

 

VEDTAK: Styrets innstilling vedtatt med overveldende flertall. 

 

 

 

Forslag 8, fra styret i fagforeninga 

 

Eystein Garberg tok ordet til saken. Orienterte om handlingsplanen som beskriver 

fagforeningas aktivitet. Årsmøtet får større mulighet til å påvirke arbeidsoppgavene til 

fagforeninga. 

 

Styrets innstilling: 

Styret i fagforeninga utarbeider et forslag til en handlingsplan som årsmøtet skal 

behandle. Handlingsplanen legges fram på årsmøtet. 

 

VEDTAK: Styrets innstilling vedtatt med overveldende flertall. 

 

 

 

 



PERMISJON 

Permisjonssøknad fra Jonas Strand fra kl. 1900. 

 

VEDTAK: Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

SAK 6. UTTALELSER 

 

Sector Alarm 

Eystein Garberg redegjorde for status i Sector Alarm. Elektro-arbeiderne i Sector 

Alarm valgte tillitsvalgt, Harald, bedriften svarte med avskjedigelse av ovennevnte. 

EG orienterte om innføringen og tilbaketrekningen av boikotten mot Sector Alarm.  

 

Torstein Johansen tok ordet og beskrev hvilken person Harald er. Foreslo videre 

hvordan vi kan ramme bedriften. 

 

Terje Aaberg tok ordet og meldte sin støtte til styrets arbeid. Beskrev situasjonen som 

fagforeningsknusing og amerikanske tilstander. Årsmøtet i Distrikt Trøndelag vil også 

mest sannsynlig vedta lignende uttalelse. Foreslo videre hvordan vi kan ramme 

bedriften. 

 

Innkomne forslag fra Terje Aaberg. 

 Årsmøte uttrykker full støtte til Harald med en blomsterhilsen. 

 

Endre Klokkervold tok ordet og spurte hva konkret bedriften mener er 

avskjedsgrunnlag. 

 

Eystein Garberg forklarte hvordan arbeiderne i Sector Alarm blir elektronisk 

overvåket, og minuttfeil på timelister er grunnlag for avskjeden. 

 

Styrets innstilling til uttalelsene ble enstemmig vedtatt. 

 

Tilleggsforslag til saken, fra Terje Aaberg, ble enstemmig applaudert. 

 

 

Havnearbeider 

Eystein Garberg redegjorde for status i havnearbeidersaken. Intern strid mellom 

foreningene i LO.  

 

 

Styrets innstilling til uttalelsene ble enstemmig vedtatt. 

 

 

PERMISJON 

Jonas Strand ble permittert kl.1900. 40 stemmeberettigede gjenværende.  

 

 

 



SAK 7. Bevilgninger 

 

Ingen ønsket ordet til saken. 

 

Styrets forslag: 

Havnearbeidernes kamp for tariffavtale  kr.10.000,- 

Norsk Folkehjelp 1.mai- aksjon   kr.10.000,- 

Norsk Folkehjelp barneleir    kr.10.000,- 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

SAK 8. Valg 

Valgkomiteens leder, Svein, orienterte om forløpet til valget.  

 

Innkommet forslag fra montørklubben vintervoll: 1.vara valgkomiteen Magnus Gamst, 

2.vara i valgkomiteen Alf Robert Karlsen. 

 

Valgkomiteens innstilling med tilleggsforslaget fra Vintervoll Montørklubb ble 

enstemmig vedtatt 

 

 

Leder Eystein Garberg Bravida Ikke på valg 

Nestleder Endre Klokkervold - Valgt for 2 år 

1. Styremedlem Lars Roar Mjøen Caverion Trondheim Ikke på valg 

Styremedlem Tor Emil Haugsbakk K.Eidem Valgt for 2 år 

Styremedlem Anders Berg Eltel Sønnico Ikke på valg 

Styremedlem Fredrik Hermann Caverion Levanger Valgt for 2 år 

Styremedlem Vegar Rygh Fjeldseth Ikke på valg 

Styremedlem Runar Andreas Lein Bravida Valgt for 2 år 

Styremedlem Roger Bae-Pettersen Vintervoll Ikke på valg 

Ungdomsrep. Erlend Lunde Sørdal Fjeldseth Valgt for 1 år 

Vara ungdomsrep. Anita Gjersvold Bravida Valgt for 1 år 

1. Varamedlem Joakim Hafeld Caverion Trondheim Valgt for 1 år 

2. Varamedlem Robert Cameron Vintervoll Valgt for 1 år 

3. Varamedlem Kristian Bendiksen Elpro Valgt for 1 år 

4. Varamedlem Rolf Gunnar Hamnes Reinertsen Valgt for 1 år 

 



Representantskapet i EL & IT Forbundet distrikt Trøndelag 

Elektrikernes Fagforening Trøndelag har 14 representanter i representantskapet til EL & IT 

Forbundet distrikt Trøndelag. I tillegg kommer de som sitter i distriktsstyret.  

De 14 representantene velges fra denne lista:  

 

 

 

 

 

 

 

Eystein Garberg Bravida 

Endre Klokkervold  - 

Lars Roar Mjøen Caverion 

Tor Emil Haugsbakk K.Eidem 

Anders Berg Sønnico Tele 

Fredrik Hermann Caverion Levanger 

Runar Andreas Lein Bravida  

Vegar Rygh Fjeldseth 

Roger Bae-Pettersen Vintervoll 

Erlend Lunde Sørdal Fjeldseth 

Joakim Hafeld Caverion 

Robert Cameron Vintervoll 

Kristian Bendiksen Elpro 

Dag Inge K Pettersen Buvik Elektro 

Anita Gjersvold Bravida 

Kim Olav Johansen Norske Skog Skogn 

Lill Mariann Åsmul ElektroTeam Frøya 

Knut Arne Martinussen Elman Steinkjer 

Andreas Gussiås Johansen Elteam AS 

Kenneth Andersen Caverion Trondheim 

Håvard Vinje Caverion Levanger 

Svein Volløyhaug Bravida 

Trond Espen Einarsen Fjeldseth 

Dag Alfred Herfjord ElektroTeam Hitra 

Vegard Bjerken Caverion Orkanger 

Jonas Strand Bravida 

Jens Østby K.Eidem 

Bjørn Wilhelm Nilsen Oras 



Andre verv 

Revisor: BDO AS 

Kontrollkomite: Arne Næverdal 

  Alf Roar Slind 

Vara: Bjørn Åldstedt 

   Fanebærer: Eystein Garberg 

   AØF representantskap Eystein Garberg 

  Torstein Johansen 

  Lars Roar Mjøen 

Vara: Roger Pettersen 

  Fredrik Hermann 

   LO i Trondheim Eystein Garberg 

  Torstein Johansen 

  Endre Klokkervold 

Vara: Anders Berg 

  Runar Andreas Lein 

 

Valgkomité 

Svein Volløyhaug (Leder) Bravida 

Håvard Vinje Caverion Levanger 

Trond Espen Einarsen Fjeldseth 

Kenneth Andersen Caverion Trondheim 

Jonas Strand Bravida 

Magnus Gamst (1. vara) Vintervoll 

Alf Robert Karlsen (2. vara) Vintervoll 
 

 

 

 

Avslutning 

Eystein Garberg holdt takketale for Knut Arne Martinussen som har sittet i styret i 14 

år. 

 

Lederen takket for møtet, og ser fram til arbeidet i det nye styret, og ønsket alle vel 

hjem.  

 

 

 Møtet hevet kl.1917. 

 

 

       Endre T. Klokkervold, sekr. 


