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Saksliste: 

1. Muntlig halvårsberetning 

2. «Fellesskap fungerer – hvordan fagbevegelsen gjør Norge mer produktivt» (v/Ida Søraunet 

Wangberg, Manifest Analyse)  

3. Pensjonskampen (tariffoppgjøret 2016) 

4. Halvårsregnskap 2015/Budsjett 2016 

5. Orientering - status årsmøtesak: hyttesalg 

6. Orientering - status årsmøtesak: navneskifte 

7. Trekning av vervepremier 

8. Kjøp av fagforeningsbil  

 

 

ÅPNING 

Eystein åpnet representantskapsmøte og ønsket alle velkommen.  
 

 

 

KONSTITUERING 

Innkallingen ble sent ut 05.10.15 og sakspapirene med styrets innstilling ble sendt ut 

16.10.15. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Møtet ble lovlig satt. Styret foreslo Joakim 

Hafeld som møteleder og Vegar Rygh som sekretær. Disse ble valgt.  

 

Joakim takket for tilliten og orienterte om forretningsorden og møteplan. 

Antall stemmeberettigede på representantskapet var 38 stk. 

 

 

 

SAK 1.  MUNTLIG HALVÅRSBERETNING 

 

Det ble orientert om et økende medlemsantall til tross for nedskjæringer i bransjen i 

forbindelse med oljenedturen. Eystein kunne også fortelle at vervingen av skoleelevene har 

gitt frukter, hvor vi har fått medlemmer i bedrifter hvor vi aldri har hatt medlemmer før.  

Fagforeninga har fått til 5 tariffavtaler hittil i år, NIAS, Belsvik Elektro, Elteam, Foraas 

Områdesikring og Elsikkerhet. Ekstra artig at Elsikkerhet har fått tariffavtale, da det er det 

første firmaet i Nord-Trøndelag på lang tid som har inngått tariffavtale. 

Eystein orienterte om fagforeningas oppsøkende virksomhet, og samarbeidet med 

Byggebransjens uropatrulje. Det har blitt økt bruk av sosiale medier for å nå ut til enda flere 



medlemmer. Vi har fått på plass en hjemmeside. I den siste tiden har flere bedrifter levert 

gode akkorder. Vi har hatt flere møter med NELFO om et seriøst arbeidsliv, sosial dumping. 

Ungdomsutvalget kan vise til økt aktivitet og engasjerte ungdommer. 

Det ble arrangert en Jubilantmarkering på Munkholmen i september. 

Fagforeningas 2. fotballturnering ble arrangert 26.september.  

 

Vedtak: Muntlig beretning tas til orientering. 

 

SAK 2. Fellesskap fungerer – hvordan fagbevegelsen gjør Norge mer produktivt» (v/Ida 

Søraunet Wangberg, Manifest Analyse  
 

Ida orienterte om hva Manifest er, og hvem Manifest består av. Jobber for å løfte saker som 

fagforeningene holder kjær. Holdt et foredrag om deres analyse av det norske 

velferdssamfunnet og hvordan fagbevegelsen gir en økt produktivitet i arbeidslivet. Forklarte 

enkelt om hvordan produktivitet måles i hverdagen og hva ny teknologi gjør med hverdagen 

vår. Forklarte at i byggebransjen går produktiviteten går ned pga billig arbeidskraft. Nettopp 

gitt ut rapport om bemanningsbransjen i Oslo. Antall faste ansatte går ned, og antall 

midlertidige ansatte har økt markant på 6 år. «Når alle kan miste oppdraget på timen, 

oppfordrer det til føyelighet, ikke diskusjon.» 

Snakket om arbeidsinnvandring, midlertidige ansettelser og hva det gjør med lønnsveksten i 

bransjen. 

 

Joakim takket for innlegget, og spurte salen om det var noen som hadde spørsmål. 
 

Spørsmål v/ Endre Klokkervold, Eystein Garberg  

 

VEDTAK: Innledning tatt til orientering. 

 

 

Tor Emil Dille Haugsbakk ankom møtet kl. 16.30. Antall stemmeberettigede er nå 39. 

 

 

SAK 3. PENSJONSKAMPEN (TARIFFOPPGJØRET 2016) 

 

Innledning v/Eystein Garberg 

 

Eystein orienterte om arbeidet med pensjon i fagforeninga. Pamfletten som ble laget i 

forbindelse med Landstariffkonferansen i Lillestrøm som viser de store forskjellene i pensjon 

ble vist frem. 

AFP har gått fra å være en tidligpensjon til å være en tilleggspensjon. Vil vi ha høyere 

bastillegg, eller vil vi ha en pensjon som det går an å leve av? 

Det ble snakket om Hybridpensjon og en hybridpensjon styrt av partene (LO-NHO) må være 

arvtakeren til dagens tjenestepensjon. 

Vi må prioritere tjenestepensjon i 2016, Landstariffkonferansen ble enige om at dette var 

viktig, og stemte frem et samordna oppgjør. Skulle det bli et forbundsvist oppgjør må vi mest 

sannsynlig streike for å få dette til neste år. 
 

Spørsmål fra salen: 

Trond Einarsen, Endre Klokkervold, Torstein Johansen, Kjell Flønes, Trond Einarsen 

(2.gang).  

 



VEDTAK: Til orientering. 

 

 

SAK 4.  HALVÅRSREGNSKAP 2015/BUDSJETT 2016  
 

Torstein Johansen orienterte. 

 

Fra neste år vil de fire avdelingene bli slått sammen til et regnskap.  

Refusjon lønn er en ny post, grunnet Terje Aaberg sin stilling som prosjektsekretær, der 

forbundet tilbakebetaler lønnskostnader. 

En del poster er feil, blir rettet opp til årsmøte 2016. 

Det totale budsjettet i fagforeninga viser et overskudd på 316.000 i 2016. 

 

Forslag fra Seniorklubben: Øke tilskudd til Seniorklubben med 2000 kr i 2016 grunnet økt 

aktivitetsmengde. 

 

VEDTAK: Forslag fra Seniorlubben enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: Halvårsregnskapet ble tatt til orientering. Budsjett 2016 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

SAK 5.  ORIENTERING – STATUS ÅRSMØTESAK: HYTTESALG 

Geir Ove Kulseth orienterte. 

 

Heimdal Eiendomsmegling ble valgt som eiendomsmekler. Hyttene ble solgt for 1.250.000 kr 

 

VEDTAK: Til orientering. 

 

 

SAK 6.  ORIENTERING – STATUS ÅRSMØTESAK: NAVNESKIFTE 

 

Eystein Garberg orienterte 

 

Lunken tilbakemelding fra flere klubber. Eystein ønsker å ta opp dette med salen. 

 

Til saken: Geir Ove Kulseth, Anders Fornes Berg, Terje Aaberg, Eystein Garberg, Endre 

Klokkervold, Kjell Flønes, Runar Andreas Lein.  

Økonomi vedrørende skifte av logo må hensynstas av styret i fagforeninga. 

 

VEDTAK: Saken tas til orientering. 

 

 

SAK 7. TREKKING AV VERVEPREMIER 

  

Eystein Garberg orienterte. 

 

Eystein oppfordret til å drive med aktiv verving av medlemmer.  

 

Vinnere av vervepremier: Per Marius Stene (EL Sikkerhet), Roy Strand (Buvik Elektro), 

Runar Andreas Lein (Bravida), Erlend Lunde Sørdal (Fjeldseth) 

 



Vedtak: Trekning og utdeling av premier tas til orientering. 

 

 

SAK 8: KJØP AV FAGFORENINGSBIL 

 

Geir Ove Kulseth orienterte. 

Det ble tatt opp forskjellene om enten å kjøpe eller lease bil. Fagforeninga har blitt anbefalt å 

kjøpe bil. Styret i fagforeninga ønsker innspill fra representantskapet ang kjøp av bil. Det ble 

sagt litt om fordeler/ulemper kassebil kontra personbil. Mer plass til profilering av 

fagforeninga på en større bil (kassebil). Bedre kjørekomfort med en vanlig personbil. 

Styrets innstilling: Det kjøpes en bil inntil kr. 250.000,- inklusive profilering og 

omregistrering. 

Til saken: Joakim Hafeld, Trond Einarsen, Håvard Vinje, Runar Andreas Lein, Kjell Flønes, 

Endre Klokkervold, Svein Volløyhaug. 

 

Det ble først votert over om det skal skaffes en bil.  

Et overveldende flertall stemte for å skaffe en bil. 

 

Det ble så votert over forslag fra Håvard Vinje, om at bilen skulle leases.  

Forslaget falt.  

 

Endringsforslag fra Joakim Hafeld: Det kjøpes bil for inntil 350.000 kr inkludert 

profilering. Forslaget falt. 

 

Endringsforslag fra Endre Klokkervold: Reduseres til 200.000 kr inkludert profilering og 

omregistrering. Forslaget falt. 

 

Styrets innstilling: Det kjøpes en bil inntil kr. 250.000,- inklusive profilering og 

omregistrering. 

Styrets innstilling til kjøp av bil ble vedtatt med 30 stemmer, 9 stemte mot. 

 

Forslag fra Runar Andreas Lein om at representantskapet støtter at det kjøpes inn personbil, 

fortrinnsvis stasjonsvogn og at denne ikke leies ut. 

VEDTAK: Oversendes styret  

 

Forslag fra Kjell Flønes om å sette opp bilregnskap og retningslinjer for bruk. 

VEDTAK: Oversendes styret 

 

 
 

 

Eystein Garberg takket for møtet, og ønsket alle vel hjem. 

 

 

Møtet hevet kl. 18.53 

 

Referent Vegar Rygh 

 


