Representantskapsmøte 2016
Avholdt på Nova kurs og konferansesenter 03/11-2016 kl. 16.00.
Tilstede: 53 medlemmer, hvorav 46 stemmeberettigede representanter.
DAGSORDEN:
1. Åpning og konstituering
2. Muntlig beretning (med trekning av vervepremier)
3. Manifest Tankesmie «Koblingsvirksomhet eller delingsøkonomi?
4. Innkomne saker
5. Regnskap første halvår 2016/Budsjett 2017
SAK 1. ÅPNING OG KONSTITUERING
Eystein Garberg åpnet møtet og ønsket velkommen. Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Forslag på dirigenter og sekretærer:
Dirigenter: Erlend Lunde Sørdal og Lars Roar Mjøen
Sekretær: Robert Cameron
Vedtak:
Dirigenter og sekretær enstemmig valgt.
SAK 2. MUNTLIG BERETNING
Eystein hadde en muntlig beretning om aktiviteten siden årsmøtet.
• Verving:
◦ To milepæler er nådd, 1500 betalende medlemmer og 300 lærlinger.
◦ Oppnådd gjennom skolebesøk og klubblederkonferanser, alle har et ansvar
for at vi blir flere medlemmer
◦ To bedrifter har utmerket seg: Buvik Elektro og Elman. Her er det flere
personer som er aktive ververe.
• Nye Tariffavtaler:
◦ Front Energi AS
◦ Elman AS
◦ Elman Steinkjer AS

• KABA og deres vei mot tariffavtale: Mekling til kretsmekleren i dag, uten at
bedriften signerte tariffkravet. Går ut i streik neste torsdag kl. 0700. Montørene er
klare til streik!
• Årets uravstemning ble for første gang gjennomført elektronisk. God deltakelse,
noen klubber klarte også å få 100% deltakelse som er meget bra.
• Lokale forhandlinger:
Det er det særlig to klubber som har lyktes godt; Orkla Elektriker og Elteam.
• I sommer ble det avdekket sosial dumping og brudd på forskriftene på det nye
bygget til PostNord. Status på saken: venter svar fra Arbeidstilsynet.
• Utfordringer med Arbeidstilsynets evne til å rykke ut og reagere. Også utfordringer
med for lang behandlingstid av saker.
• Fagforeninga gjør det vi kan for å være ubehagelig overfor de som driver useriøst,
for også å skremme andre fra å drive useriøst.
• Styret har engasjert Endre Klokkervold i 60% midlertidig stilling i fagforeninga ut
året for å kartlegge elektrobransjen og elektrobedrifter. I tillegg er det et mål at
Endre skal besøke alle tettsteder i Trøndelag.
Mer ressurser gir tid til å rykke ut på kort varsel. Være tilstede der det skjer når det
skjer og mulighet til å kjøre akkordkurs og gi oppfølging på akkordene ut på
prosjekt.
Følgende vant vervepremier:
Runar Andreas Lein (Bravida)
Roy Strand (Buvik Elektro)
Jan Åge Nilsen (Front Energi)
Marius Aune (Sønnico)
Ingen hadde ordet til saken.
Vedtak:
Tatt til orientering
SAK 3. MANIFEST TANKESMIE «KOBLINGSVIRKSOMHET ELLER
DELINGSØKONOMI?
Lars Gunnesdal orienterte om rapporten «Koblingsvirksomhet eller delingsøkonomi?»
Ingen hadde ordet til saken.
Vedtak:
Tatt til orientering

SAK 4. INNKOMNE SAKER
Tre saker lå til behandling:
a) Lån til AØF
b) Ny stilling i Fagforeninga
c) Bruk av pengene etter hyttesalget
Sakene ble behandlet hver for seg
a) Lån til AØF
Stig Klomsten fra AØF forklarer hva AØF er og om verdiene og eiendommen. Det er behov
for større vedlikehold på Folkets Hus. Verdien på Folkets Hus er satt til godt over 200
millioner. Huset er belånt med rundt 100 millioner. Långivere gis sikkerhet i huset. Ansvarlig
lån med bra avkastning.
Ingen hadde ordet til saken.
Styrets innstilling: det lånes ut 3 millioner
Vedtak:
Styrets innstilling enstemmig vedtatt.
b) Ny stilling i fagforeninga
Lars Roar Mjøen la frem styrets innstilling.
Følgende hadde ordet til saken: Endre Klokkervold, Fredrik Hermann, Håvard Vinje, Kim
Olav Johansen, Kjell Flønes, Lars Roar Mjøen, Eystein Garberg, Henning Gjermstad og Arild
Vangen.
Styrets innstilling:
Det opprettes en ny 100% stilling som organisasjonssekretær med vilkår iht EL&IT avtalen.
Arbeidsområdet vil være hele Trøndelag. Kontorsted etter avtale. Styret får fullmakt til å
foreta ansettelsen og utarbeide stillingsinstruks. Stillingen utlyses på finn.no, NAV og
«internt» via fagforeningsnytt, facebook og Nettverk.
Endringsforslag fra Fredrik Hermann, Caverion Nord Trøndelag:
«Det opprettes en 100% stilling med arbeidsområde Trøndelag. Kontorsted Steinkjer.»
Møtelederne foreslo å utsette saken til årsmøtet.
Vedtak:
Møteledernes forslag ble vedtatt med 24 mot 22 stemmer.

c) Bruk av pengene etter hyttesalget
Styret satte ned et utvalg ledet av Runar Andreas Lein, som skulle jobbe med forslag fra
klubbene til hva pengene skulle brukes til. Runar la frem styrets innstilling og gikk igjennom
utvalgets arbeid.
Styrets innstilling:
Det kjøpes fast eiendom for inntil 3 millioner. Representantskapet avgjør om eiendommen
skal ligge ved kysten eller i fjellregionen (inkl. Jämtland).
Følgende hadde ordet til saken: Kjell Flønes og Sandra Åberg Kristiansen
Endringsforslag fra Sandra Åberg Kristiansen, Montørklubben Vintervoll:
Det kjøpes fast eiendom for inntil 3 millioner. Representantskapet avgjør om hytten skal ligge
ved kysten eller i fjellregionen (inkl. Jämtland)
Forslag fra Kjell Flønes, Seniorklubben:
Kjøp av ny hytte/leilighet må være av en slik art at medlemmene av seniorklubben kan
benytte seg av tilbudet.
Vedtak:
Forslaget fra Sandra Åberg Kristiansen, Montørklubben Vintervoll fikk 20 stemmer og falt.
Forslaget fra Kjell Flønes ble vedtatt.
Styrets innstilling ble vedtatt. Det ble flertall for å kjøpe eiendom i fjellregionen/Jämtland.
SAK 5. REGNSKAP FØRSTE HALVÅR 2016/BUDSJETT 2017
Geir Ove Kulseth la frem regnskap første halvår 2016 og styrets forslag til budsjett for 2017.
Følgende hadde ordet til saken: Gunnar Johannesson, Torstein Johansen og Eystein Garberg.
Kjell Flønes påpekte at post 7716 var feil. Riktig sum skal være 47.000 kr.
Forslag fra Kjell Flønes Seniorklubben:
Budsjett post 7716 økes fra 45.000,- til 50.000,5000,- brukes til foredrag o.l.
Utsettelsesforslag fra Eystein Garberg:
Forslaget om økning av tilskuddet til seniorklubben utsettes til årsmøtet.
Forslag fra Gunnar Johannesson, seniorklubben:
Oversendes styret: Det skal utarbeides en plan for bygging av handicaptoalett på
Nygaardsvoldheimen i løpet av 2017.
Vedtak:
Forslag om å utarbeide en plan for bygging av handicaptoalett på Nygaardsvoldheimen ble
vedtatt oversendt til styret.

Forslaget om økning av post 7716 ble utsatt til årsmøtet.
Regnskap første halvår 2016 ble tatt til orientering.
Styrets forslag til budsjett for 2017 ble vedtatt.
Avslutning
Eystein takket for møtet, og ønsket alle vel hjem.
Møtet avsluttet kl. 1905
Robert Cameron

