PROTOKOLL
HALVÅRSMØTE 2020

7. desember 2020
Kl. 17.30-20.00

Avholdt på Teams (videomøte).
Tilstede: 52 medlemmer, hvorav 50 stemmeberettigede representanter.
Det var 8 observatører/gjester til stedet. Se deltagerliste nederst.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Åpning og konstituering
Muntlig halvårsberetning
Budsjett 2021
Temaforedrag: «Varsling og ytringsfrihet» v/Kristine Wendt
Saker til behandling
1) Støtte til klubbene for innkjøp av profileringsartikler
2) Etterisolering og bytting av vinduer på Nygaardsvoldheimen
3) Suppleringsvalg til valgkomitéen
4) Orientering om mulig opprettelse av hjelpekasse
5) Orientering om filmen «Sulis»

SAK 1. ÅPNING OG KONSTITUERING
Eystein Garberg åpnet møtet og ønsket velkommen.
Eystein gikk igjennom innkalling og saksliste. Møtet ble kunngjort den 26. oktober. Endelig
innkalling med innstilling til alle saker ble sendt ut 23. november.
Styret foreslo Kristine Elda og Anders Fornes Berg som møteledere, og Lars R. Mjøen som
sekretær.
Ingen ønsket ordet til saken.
Vedtak: Møte ble lovlig satt. Kristine Elda og Anders F. Berg ble valgt som møteledere. Lars
R. Mjøen ble valgt som sekretær. Styret fikk mandat til å godkjenne protokollen.
SAK 2. MUNTLIG HALVÅRSBERETNING
Eystein gikk igjennom den muntlige halvårsberetningen.
Eystein orienterte blant annet om:
•
•
•
•
•
•
•

Årsmøte 2020 ble utsatt til mai og måtte avholdes på Teams (video) på grunn av Covid-19.
Sindre Solem Ertsaas har byttet jobb, og trukket seg fra styret i fagforeninga i perioden.
Året har vært preget av mye permitteringer. Det var flest permitterte i mai med 156
medlemmer.
Nye tariffavtaler i 2020; Jølle & Kristensen AS og Flow Elektro Midt-Norge.
Gjennomført flere Tillitsvalgtkonferanser i 2020. Én stedlig og flere på Teams (video)
Info om tariffoppgjøret 2020 – forhandlinger, forberedelse til streik og resultatet
Uravstemning på tariffoppgjøret. 82,1 % av medlemmene i EFT stemte

ELEKTROARBEIDERNES FAGFORENING TRØNDELAG
POSTBOKS 9225, 7424 TRONDHEIM
TELEFON: 72596200 EPOST: kontakt@fagforeninga.no

•
•
•
•
•

Lønnsstatistikk blant trønderske installasjonsbedrifter
Statistikk over tjenestepensjon i trønderske installasjonsbedrifter
Arbeidet fagforeninga har gjort for å hjelpe klubbene i lokale forhandlinger
Info om nettsiden småjobbgaranti.no
Medlemsutvikling – Vi har passert 2200 yrkesaktive medlemmer i Trøndelag

Til saken: Are Hansen.
Are Hansen tok til ordet for at fagforeninga må bevilge økonomisk støtte til heismontørene i
forbindelse med konflikten i Schindler.
Vedtak: Tas til orientering
Trekning av vervepremier
Eystein foretok trekning av vervepremier. Da det ikke ble foretatt trekning av vervepremier
på siste årsmøte, ble det trukket ut 8 vinnere for perioden halvårsmøte 2019 – årsmøte 2020
og 8 vinnere for perioden årsmøte 2020 – halvårsmøte 2020.
Følgende ble trukket ut som vinnere i perioden halvårsmøte 2019 – årsmøte 2020:
-

Robin Reitan Helgemo – Kvål El-installasjon
Kristian Sneen - Securitas
Dago Iløkken - Buvik Elektro
Joakim Günther – Låssenteret
Sigurd Ørstad - Nyvold
Eirik Mogset – EL-CO
Bård Bjørsagård – Kraftlaget Rise Elektro1
Arnt Joar Røttum - Midt Elektro

Følgende ble trukket ut som vinnere i perioden årsmøte 2020 – halvårsmøte 2020:
-

Terje Rostad – Caverion Orkanger
Kent Erik Fjeld Estensvoll - Elman Trondheim
Christian Bechmann - Norske Skog Skogn
Gunn Anette Melgård – Belsvik Elektro
Thomas Leonhardsen - Buvik Elektro
Ole Tomas Wesche Risberg - Norske Skog Skogn
Kristian Hatmyr - Elektro Trøndelag
Knut Arvid Ustad – EL-CO

Vinnerne får valget mellom Termos + jaktkniv eller høyttaler fra Harman kardon.
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SAK 3. BUDSJETT 2021
Lars Roar Mjøen gikk igjennom budsjettet for 2021.
Hovedtallene i budsjettet for 2021:
-

Kontingentinntekter på 15 000 000 kr (14 100 000 kr i budsjett 2020)
Tariffgebyr på 2 000 000 (1 900 000 kr i budsjett 2020)
Budsjetterte inntekter totalt i 2021 på 17 552 000 kr
Budsjetterte utgifter i 2021 på 17 748 600 kr, fordelt på;
o Kontingent til EL og IT sentralt – 7 970 000 kr
o Kostnader for ansatte (lønn, OTP, AGA, feriepenger) – 4 584 000 kr
o Kostnader frikjøp av tillitsvalgte og medlemmer – 1 200 000 kr
o Kostnader til drift av NGVH, kontor m.m. – 1 700 000 kr
o Kostnader til aktivitet (kurs, konferanser, støtte til klubber m.m.) – 2 500 000 kr

Budsjettet viser et driftsresultat før renter på -196 000 kr. Etter renteinntekter viser
budsjettet et driftsresultat på 363 400 kr.
Vedtak: Budsjett for 2021 ble vedtatt.

SAK 4. TEMAFOREDRAG: «VARSLING OG YTRINGSFRIHET» V/KRISTINE WENDT
Kristine Wendt orienterte om temaet. Kristine jobber i Caverion Oslo. Hun har vært engasjert
hele livet og har vært både tillitsvalgt og verneombud i bedriften.
Hun begynte å jobbe på prosjektet Nasjonalmuseet i 2017. Det ble dukket det opp flere
saker som hun måtte ta tak i. Det startet med uenighet om reisetid og fellestransport. Så ble
det en sak rundt basene på bygget og hvordan dette skulle organiseres. Montørene slet med
dårlige tegninger og lav effektivitet pga av dette. Kristine tok også tak i dette problemet. I
løpet av prosjektet ble klubblederen i bedriften utbrent og Kristine måtte ta over i en
periode.
Det ble også en stor HMS-sak rundt teknisk etasje på Nasjonalmuseet. En hel etasje satt av til
tekniske føringer hvor det var alt for lav takhøyde og ingen rømningsveier. Kristine tok også
saken til media. Det ble også sak rundt ulovlig innleie fra bemanningsbyrå på prosjektet.
På grunn av at Kristine var engasjert og sto i front på disse sakene vant hun i år prisen
«Stockmanns hammer» for varsling og bruk av ytringsfrihet i arbeidslivet.
Vedtak: Tas til orientering.
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SAK 5. SAKER TIL BEHANDLING
1) Støtte til klubbene for innkjøp av profileringsartikler
Fredrik Hermann la frem saken.
Styret har tidligere vedtatt å støtte klubber med inntil 100 kr per medlem ved
innkjøp av profileringsartikler som bruker fagforeningas logo. Styret foreslår at
dette tas inn som en del av fagforeningas vedtekter og øker summen til kr 150
per medlem.
Styrets forslag til nytt punkt 3.9 i fagforeningas vedtekter:
Fagforeninga utbetaler støtte på inntil 150 kr per medlem til klubber som kjøper
inn profileringsartikler. Profileringsartiklene må ha fagforeningas logo. Støtten
utbetales mot dokumentasjon på utgiftene. Klubber kan få støtten én gang per
år. Styret i fagforeninga har fullmakt til å justere satsen.
Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt
2) Etterisolering og bytting av vinduer på Nygaardsvoldheimen
Endre Klokkervold la frem saken.
Status
Nygaardsvoldheimen er et kontorlokale med møterom på Smistad ved Trondheim. Huset ble
bygd på dugnad på 50-tallet, og ble kjøpt av EFT på 80-tallet. Da ble det «sprøytet» glavapulver inn i ytterveggene, mellom asfaltpappen og innerkledningen (10 cm tykkelse). Det har
ikke blitt gjort forbedringer eller utskiftinger av yttervegg eller vinduer siden. (Sett bort fra at
ytterdør og terrassedør ble skiftet i 2014). I 2020 hadde vi befaring av ytterveggene med
tømrer fra Fredheim & Paulsby Bygg. Bordkledningen er delvis bløt og råtten, og duken bak
var også bløt. De fleste vinduene er punktert eller sprukket, og delvis råtne.
Konsekvens
Ytterveggen og vinduer lekker så mye (spesielt på vindfulle dager) at det oppstår
temperaturforskjeller internt i rommene. Når det er minusgrader og vind kan det være 7-8
grader forskjell fra nær yttervegg til midten av rommet. Dette påvirker kostnadene ved
oppvarmingen og ikke minst det fysiske arbeidsmiljøet på kontorene.
Utbedringsforslag
Vi har gode erfaringer med å benytte firmaet Fredheim & Paulsby Bygg. De har tariffavtale
og organiserte arbeidere, og utfører svært godt og effektivt arbeide. De siste årene har de
bygget nytt inngangsparti for oss, samt renovert hele kjelleren.
De foreslår at vi etterisolerer yttersiden av alle yttervegger, samt at vi bytter bordkledningen
og vinduene.
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I detalj: Beholde innerkledning, stenderverk, «glavapulver» og asfaltpappen. Rive gammel
bordkledning og duken bak kledninga. Lekte ut 48 mm med stender og isolasjon, så Tyvek
vindsperre, så lekt for luftspalte og ny bordkledning. Nye vindu, med samme utseende som
de gamle. Denne løsningen vil gi mest effekt, for minst arbeid. Bruker ferdigmalt
bordkledning.
Kostnad
Sammendrag av prisestimat fra Fredheim & Paulsby Bygg:
Timekostnad: kr 420.000 inkl. mva.
Materiell, stillas, osv.: kr 450.000 inkl. mva.
Totalt: kr 870.000 inkl. mva.
Konsekvens for regnskap og budsjett
Kostnaden med denne oppgraderingen vil bli balanseført ved å oppjustere verdien på
eiendommen. Dette betyr at kostnaden ikke vil få innvirkning på driftsregnskapet til
fagforeninga. Etter at oppgraderingen er ferdig, vil EFT avskrive 2 % av verdien på
bygningsmassen per år. Det betyr ca. 70 000 kr i årlig avskrivning.
Støtte fra Enova
Det er mulig å få refundert opp til 30 % av kostnaden ved å søke om støtte gjennom
programmet Beste tilgjengelig teknologi i eksisterende bygg (BAT).
Styrets forslag
Styret foreslår at etterisolering og bytting av vinduer på Nygaardsvoldheimen iverksettes.
Til saken: Kim Olav Johansen og Are Hansen.
Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.

3) Suppleringsvalg til valgkomitéen
Ole Andreas Heitlo la frem saken.
Valgkomitéen velges på fagforeningas årsmøte. Komitéen består av 5 medlemmer, som bør
gjenspeile bredden i medlemsmassen. Det skal velges 2 vararepresentanter, som tiltrer
komitéen ved varig forfall fra andre medlemmer. Medlemmer av valgkomitéen er ikke
valgbare til styret.
På årsmøtet i 2020 ble disse valgt til valgkomité:
Jonas Strand (Bravida)
Jørn Østvik (Caverion Trondheim)
Vegar Rygh (GK Elektro)
Christian Bechmann (Norske Skog Skogn)
Robert Cameron (Vintervoll)
Gunnar Opland (Bravida - 1. vara)
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Det ble samtidig vedtatt at 2. vara til valgkomiteen velges på halvårsmøtet høsten 2020.
Jørn Østvik har trukket seg fra alle verv, da han går teknisk fagskole på heltid. Halvårsmøtet
må derfor velge både et nytt medlem og 2. vara til valgkomitéen. Klubbene er oppfordret til
å samsnakkes om mulige kandidater i forkant av møtet.
Forslag fremstilt på halvårsmøte
Medlem i valgkomitéen – Håvard Sandvik (Elman)
Varamedlem i valgkomitéen – Kristian Hammernes (Caverion Trondheim)
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.
4) Orientering om mulig opprettelse av hjelpekasse
Kim Olav Johansen la frem saken.
Bakgrunn
Før sykeforsikringsloven ble vedtatt i 1909 var det vanlig at fagforeninger og håndverkerlaug
etablerte hjelpekasser som hadde som formål å hjelpe medlemmer med økonomisk støtte i
gitte situasjoner knyttet til sykdom osv. Etter hvert som Norge ble en velferdsstat tok staten
over noe av ansvaret og kostnaden som spleiselaget i hjelpekassene hadde hatt. Enkelte
fagforeninger og klubber har til tross for dette valgt å videreføre sine hjelpekasser, og andre
fagforeninger og klubber har i nyere tid etablert hjelpekasser. Dette har de gjort da de ser at
det er fortsatt mye som ikke dekkes av velferdsstaten.
Etablere hjelpekasse i EFT?
Styret i fagforeninga har diskutert om en hjelpekasse kan være et godt tilbud til våre
medlemmer. Vi har i første omgang satt ned et utvalg som har jobbet med saken. De har
hatt samtaler med foreninger som har slike ordninger i dag. Utvalget vil legge fram
informasjon om dette i møtet.
Styret ønsker tilbakemelding fra representantskapsmøtet om dette er noe vi skal se videre
på eller ikke.
Vedtak: Representantskapsmøte er positiv til at utvalget jobber videre med et helthetlig
forslag som kan legges frem for et årsmøte eller et halvårsmøte frem i tid.
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5) Orientering om filmen «Sulis»
Runar Andreas Lein la frem saken.
Spillefilmen om «Lapplands Helvete»
Kobbergruvene i Sulitjelma ble etablert i 1891 av industrimagnaten Nils Persson fra
Helsingborg. På rekordtid vokste virksomheten til å bli Norges nest største
industriarbeidsplass ca. 1900. Arbeidsforholdene lignet på ren slavedrift, og en dramatisk
kamp for arbeidernes rettigheter preget samfunnet i mange år.
Fra regissøren
«SULIS» er en metafor på hvordan et «sivilisert samfunn» fungerer den dag i dag. Avstanden
mellom de rikeste, middelklassen og de på bunnen er visuelt svært tydelig. Hensikten med
systemet er veldig klar - å ta ut mest mulig naturressurser på kortest mulig tid. Og hensikten
helliger middelet: Et system der de fleste må lide for at det i det hele tatt skal fungere.
Målet med systemet er å genere mest mulig overskudd til eiere som sitter i et annet land.
Raseringen av naturen og de menneskelige lidelsene er konsekvensen.»
Nils Gaup, regissør
Fra produsentene
Premièren på spillefilmen Sulis planlegges til første halvdel av 2023. I arbeidet med
finansieringen av filmen er vi avhengig av forhåndsbestillinger i samarbeid med de lokale
fagforeninger.
Under ledelse av den Oscar-nominerte regissøren Nils Gaup, har vi samlet et kunstnerisk og
filmfaglig topplag, og vi ser fram til en nervepirrende og episk fortelling om fagbevegelsens
fødsel i Norden. Filmens tema er dessverre så alt for aktuelt, den dag i dag. Vi mener det er
viktig å vise hva som skjer i samfunnet når arbeidstakeres rettigheter ignoreres, og hvorfor
organiseringen var så viktig den gang (som nå).
Vi håper din fagforening vil være med og løfte fram denne historien sammen med oss ved å
tilby medlemmene forhåndsvisning/premièrebilletter. Det vil også bli utviklet kursmateriell i
forbindelse med lanseringen.
Praktiske forhold avtales nærmere mellom din fagforening, de aktuelle kinoene og oss. Dette
gjelder for eksempel dato for egne forhåndsvisninger, og praktiske detaljer rund
premièrebilletter.
Elektroarbeidernes fagforeninga Trøndelag har kjøpt 700 billetter.
Vedtak: Tas til orientering.
Avslutning
Eystein takket for oppmøtet.
Møtet ble hevet kl. 20.00
Referent Lars R. Mjøen.
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______________________ ______________________ ___________________
Kim Olav Johansen
Eystein Garberg
Kenneth F. Andersen
Nestleder
Styrets leder
Styremedlem

______________________ ______________________ ___________________
Anne-Grethe Lehn
Runar Andreas Lein
Anders F. Berg
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

______________________ ______________________ ___________________
Kristine Elda
Ole Andreas Heitlo
Runar Bu Karlsen
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

______________________
Fredrik Hermann
Styremedlem
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Deltagerliste:
Bedrift
Styremedlem EFT
Styremedlem EFT
Styremedlem EFT
Styremedlem EFT
Styremedlem EFT
Styremedlem EFT
Styremedlem EFT
Styremedlem EFT
Styremedlem EFT
Styremedlem EFT
Aker Solutions
Bergstaden Elektro
Bravida
Bravida
Bravida
Caverion NT
Caverion Trondheim
Caverion Trondheim
Caverion Trondheim
Caverion Trondheim
Caverion Orkanger
Elektrikerservice
El-Konsult
Elman Innherred
Elman Steinkjer
Elman Steinkjer
Elman Trondheim
Elteam
Elteam
ES Elektro
Fjeldseth
Fosenkraft Elektro
GK Elektro
GK Elektro
Gk Elektro
Kraftlaget Rise Elektro1
NTE Elektro
NTE Elektro Levanger
NTE Elektro Levanger
NTE Elektro Trondheim
O. Løkken
Oneco Elektro
Sectech

Navn
Anne-Grethe Lehn
Fredrik Hermann
Kenneth Andersen
Kim Olav Johansen
Eystein Garberg
Runar Bu Karlsen
Kristine Elda
Runar Andreas Lein
Ole Andreas Heitlo
Anders Fornes Berg
Morten Austad
Olaf Jensvold
Hans Petter Aasan
Jonas strand
Gunnar Opland
Ola Bye Skogseth
Kristian Hammernes
Maria Bjørgen
Anders Buseth
Bjørn Åldstedt
Terje Rostad
Frode Erlingsen
Knut Rakstad Pettersen
Even W Karlsen
Torbjørn Laugsand
Frank Ketil Larsen
Kent Erik Fjeld Estensvoll
Robert Hvattum
Stian Jarwson
Lasse H. Aftret
Per Magnus Pedersen
Are Hansen
Trond Espen Einarsen
Erik Skjærvø
Vegar Rygh
Andreas Selbekk
Sindre Reppen
Brede Vollan
Jørgen Lundsvoll
Camilla Åmot Johansen
Krister Løvli
Lasse Meier Strand
Aimee Lilliane Følstad
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Securitas
Vintervoll
Vintervoll
Vintervoll
Vintervoll
Vintervoll
Vintervoll

Karl Andre Steinvik
Robert Cameron
Alva Gunnes Rokkones
Tor Inge Nordbotten
Bjørnar Lilleberre
Kristoffer Glad
Anders Jeremiassen

Ansatte
EFT
EFT

Lars R. Mjøen
Endre Klokkervold

Gjester / Observatører
Elektromontørenes
forening Oslo og Akershus
Elektroarbeidernes
fagforening Vestland
Rogaland
Elektromontørforening
Agder
Elektromontørforening
Nettverk
Caverion Oslo

Kai-Otto Helmersen
Atle Rasmussen
Øivind Wallentinsen
Torstein Kiland
Knut Viggen
Kristine Wendt
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