PROTOKOLL
ÅRSMØTE 2021

22. mars 2021
Kl. 18.00-20.30

Avholdt på Teams (videomøte).
Til stede: 66 medlemmer. Det var også 5 observatører/gjester til stedet.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Åpning og konstituering
Årsberetning
Regnskap 2020 / Budsjett 2021
Innkommende forlag
Bevilgninger
Valg

SAK 1. ÅPNING OG KONSTITUERING
Eystein Garberg åpnet møtet og ønsket velkommen.
Årsmøte ble kunngjort 1. februar. Endelig innkalling og sakspapirer ble sendt ut 4. mars.
Årsberetningen ble i tillegg sendt i posten til alle medlemmer i uke 10.
Det ble avholdt 1 minutt stillhet for våre medlemmer som har gått bort siste året og for LOleder Hans-Christian Gabrielsen.
Styret foreslo Anne-Grethe Lehn og Runar Bu Karlsen som møteledere, og Lars Roar Mjøen
til å skrive protokoll. Det nye styret underskriver protokollen.
Vedtak: Møte ble lovlig satt. Møteledelsen ble valgt.

SAK 2. ÅRSBERETNING
Eystein gikk gjennom noen av høydepunktene i årsberetningen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Koronasituasjonen har lagt en demper på mange av aktivitetene våre, men vi har funnet
alternative måter å gjøre det på.
Årsmøte 2020 ble utsatt. Ble til slutt gjennomført i mai på Teams.
Stian Moxness Jarwson og Sindre Solem Ertsaas gikk ut av styret i perioden på grunn av
jobbskifte.
Fagforeninga ansatte ny kontorsekretær, Hege Strømmen, fra 1.1.2020.
EFT fikk 2 nye bedrifter med tariffavtale i 2020. Jølle & Kristensen og Flow Elektro MidtNorge.
Deler av året ble preget av permitteringer. Nådde toppen i mai med ca. 160 permitterte.
2 av våre medlemsbedrifter gikk konkurs i perioden. Det var E. Finstad og Hugaas
Entreprenør avdeling Front Energi.
Vi fikk ikke gjennomført så mange kurs som ønskelig på grunn av smittesituasjonen. Men vi
fikk gjennomført Introkurs, Startkurs for tillitsvalgte, kurs i forhandlinger og kurs i arbeidstid.

ELEKTROARBEIDERNES FAGFORENING TRØNDELAG
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EFT gjennomførte oppdateringskurs for både elektro og telekom i løpet av året.
Det ble gjennomført noen stedlige tillitsvalgtkonferanser i løpet av perioden, og flere digitale
samlinger.
Representanter fra fagforeninga deltok på flere streiker og markeringer i 2020. Blant annet
vekterstreiken og konflikten i heisbedriften Schindler.
I løpet av året ble NTE Elektro flyttet over til vår fagforening. De var tidligere i Trøndelag
Energiforening.
Tariffoppgjøret 2020 ble forsinket på grunn av korona. Selv om vi ikke var fornøyd med
resultatet, anbefalte fagforeninga medlemmene å stemme ja. Dette på grunn av situasjonen
vi har vært gjennom.
Fagforeninga har laget en oversikt over tjenestepensjonen i bedriftene i Trøndelag. Dette har
bidratt til at flere klubber har forhandlet opp tjenestepensjonsordningen i egen bedrift.
EFT har jobbet mye med lokale forhandlinger i klubbene i 2020. Det har gitt gode resultater i
flere av klubbene.
Flere klubber har fått til gode akkorder i 2020. Snittlønna på akkord i Trøndelag for 2020 var
300 kr/t.
Det ble gjennomført en god del skolebesøk i løpet av året og det ble vervet mange
elevmedlemmer.
Fagforeninga har hatt en meget bra medlemsvekst og er nå ca. 2200 medlemmer.

Til saken: Kenneth F. Andersen og Bjørnar Lilleberre
Vedtak: Årsberetningen ble vedtatt.
SAK 2.1 TREKNING AV VERVEPREMIER
Eystein trakk vinnere blant ververe.
•
•
•
•
•
•
•
•

Odd Inge Eidem
Knut Rakstad Pettersen
Petter Skaufel
Vegard Skjervold
Dimitrios Kiskyropoulos
Marcus Stjernen
Raymond Trøan
Christian Hegge

Bakken-Elektro
El-Konsult
Elman Stjørdal
Bravida
Elesco Midt-Norge
Nias
Nidaros Elektro
Jølle & Kristensen

SAK 3. REGNSKAP 2020 / BUDSJETT 2021 V.2
Lars Roar Mjøen gikk igjennom regnskapet 2020 og budsjett v.2 for 2021.
Totale inntekter kom på 19 328 784 kr. Totale utgifter ble 17 485 851 kr. Dette gir et
overskudd etter renter på 2 331 632 kr.
Kontrollkomiteen har gått gjennom regnskapet med fremlagte bidrag etc. og funnet
regnskapet til å være i henhold til vedtekter og vedtak. De er fornøyde med hvordan
fagforeninga drives, og det er gode rutiner og god dokumentasjon for driften.
Kontrollkomitéen foreslår for årsmøtet at regnskapet godkjennes.
Revisors beretning med godkjenning av regnskapet ble lagt frem.
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Lars la frem styrets forslag til disponering av overskuddet:
Kampfond
Jubileumsfond
Overskudd totalt

2 031 632 kr
300 000 kr
2 331 632 kr

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet for 2020 slik det er lagt frem. Årsmøtet vedtok
budsjettet for 2021 versjon 2. Årsmøtet vedtok disponeringen av overskuddet for 2020.

SAK 4. INNKOMMENDE FORSLAG
Runar A. Lein la frem forslaget.
Styret i fagforeninga foreslår endringer i fagforeningas vedtekter. Foreslåtte endringer er
merket i rødt:
1. FAGFORENINGENS VIRKEOMRÅDE
Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag er en fagforening som organiserer elektroarbeidere
elektrofagfolk i Nord- og Sør i Trøndelag som tilhører de fagområdene som er nevnt i
Landsoverenskomsten for elektrofag § 1.
Fagforeningen ble stiftet 6. august 1901.
Fagforeningen har sete i Trondheim og organiseres på følgende måte:

2. ORGANISASJON
2.1. Fagforeningens navn.
Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag
2.2. Lokalisering
Hovedsetet Hovedkontoret legges til Nygaardsvoldheimen i Trondheim.
2.3. Representantskap
Klubber med tariffavtale velger selv sine representanter til representantskapet etter en skala:
1 – 10 15 medlemmer: 1 representant
11 16 – 45 medlemmer: 2 representanter, og deretter 1 representant for hver 30. medlem.
Klubblederen bør være blant klubbens representanter.
I tillegg velger: Industrielektrikergruppa Industrielektrikerutvalget anses som «klubb» og velger
representanter som klubbene. Seniorklubben Pensjonistgruppa velger 1 representant som tiltrer
representantskapet med fulle rettigheter.
I tillegg møter styret med fulle rettigheter.
Det avholdes minst 2 representantskapsmøter i året: årsmøte og halvårsmøte.
Alle medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett til representantskapsmøtene.
2.4. Styre
Styret skal bestå av 9 styremedlemmer med 4 varamedlemmer. I tillegg velges en
ungdomsrepresentant med personlig vara.
Leder, nestleder og 1. styremedlem velges for 2 år, men slik at ikke alle 3 er på valg samme år. Øvrige
medlemmer i styret velges for 1 år.
Da representantskapsmøtet normalt kun møtes 2 ganger pr. år, må styret ha fullmakter til bl.a. å
kunne bevilge støtte til arbeidskamper, vedta tariffkrav etter behandling i klubbene etc.
Som rådgivende organ i slike tilfeller benyttes klubblederkonferansen tillitsvalgtkonferansene.
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2.5. Arbeidsutvalg
Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og 1. styremedlem.
2.6. Utvalg
Det opprettes følgende utvalg i fagforeningen:
• Industrielektrikerutvalg – velges av og blant industrielektrikerne.
• Pensjonistutvalg – velges av og blant pensjonistene.
• EVU-utvalg
2.7. Tillitsvalgtkonferanser Klubblederkonferanser / kontakt med medlemmene
Det avholdes jevnlig tillitsvalgtkonferanser klubblederkonferanser.
Dette er ikke et organisatorisk vedtaksført organ etter vedtektene, men vil være et rådgivende forum
hvor styret «treffer» alle medlemmene. Det forutsettes selvsagt at de tillitsvalgte klubblederne sørger
for å avholde klubbmøter hvor saker som behandles på tillitsvalgtkonferansene
klubblederkonferansene står på dagsorden.
Fagforeningens ledelse må bestrebe seg på å delta på klubbmøter så langt det er mulig.
Videre bør ledelsen foreta besøksrunder i fylkene hvor det avholdes felles «regionale» medlemsmøter
på kveldstid og anleggsbesøk på dagtid.
2.8. Kasserer
Styret utpeker en av de ansatte i fagforeninga til å ivareta kassererfunksjonen.

3. ØKONOMI
3.1. Kontingent
Kontingenten i fagforeningen settes til 1,9 % for installasjonsmontører og 1,4 % for de øvrige.
Medlemskontingenten er 1,9 % for fagarbeidere, lærlinger og arbeidstakere uten fagbrev i
installasjonsbedrifter (ref. §1 i «Landsoverenskomsten for elektrofagene»), uavhengig av om man har
tariffavtale i bedriften eller ikke.
Medlemskontingenten er 1,4 % for yrkesgrupper som ikke er omfattet av vilkårene i
«Landsoverenskomsten for elektrofagene». Det kan være f.eks. funksjonærer i installasjonsbedrifter
eller medlemmer i andre typer bedrifter hvor “Landsoverenskomsten for elektrofagene” ikke er en
aktuell tariffavtale.
3.2. Tapt arbeidsfortjeneste/tjenestepensjon / stipend / møtehonorar
3.2.1 Tapt arbeidsfortjeneste utbetales i henhold til gjeldende sats i forbundet sentralt. (317 kr/t per
1.9.20)
• Ved frikjøp fra arbeidsgiver for aktivitet i regi av fagforeninga, utbetales tapt
arbeidsfortjeneste for de antall timer man skulle ha arbeidet.
• Det utbetales også tapt arbeidsfortjeneste for deltakelse på møter på dagtid i fagforeningen
når møtet faller på en fridag dag da man skal være arbeidsfri, i forbindelse med
rotasjon/arbeidstidsordninger. Det betales for de timene man deltar på aktiviteten, begrenset
oppad til 7,5 timer per dag. Det kreves dokumentasjon fra arbeidsgiver.
• Etter vedtak i styret kan fagforeninga engasjere medlemmer til arbeid for fagforeninga. Da
utbetales det sats for tapt arbeidsfortjeneste for timer medlemmet har arbeidet for
fagforeninga, såfremt man ikke mottar lønn eller ytelser fra andre.
3.2.2 Ved uttak av mer enn 50 timer tapt arbeidsfortjeneste pr. år, og bedriften ikke betaler inn
tjenestepensjon for disse timene, kan den enkelte søke om kompensasjon for tapt tjenestepensjon.
Fagforeninga utbetaler fagforeningen da en kompensasjon for tapt tjenestepensjon. Kompensasjonen
utbetales som lønn. Styret har fullmakt til å bestemme satsen i henhold til gjennomsnittet av
pensjonsordningene i de 5 største bedriftene. (Vedtak i styret 14.09.18 om 4 %.)
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•
•
•

•

Møtehonorar for møter utenfor normal arbeidstid settes lik en times tapt arbeidsfortjeneste.
Kursstipend utbetales i henhold til AOF sine satser.
Ved kurs og konferanser med overnatting utbetales kr. 200,- pr. døgn skattefritt i henhold til
regler for skattefrie organisasjoner. Dette er en kompensasjon for arbeid utover normal
arbeidstid.
Ved deltakelse på kurs og konferanser hvor man representerer fagforeninga utbetales satsen
for tapt arbeidsfortjeneste. Stipend fra AOF eller evt. andre betales i slike tilfeller inn til
fagforeninga.

3.3. Reisetid Diett
Reisetiden til/fra styremøter betales med samme sats som tapt arbeidsfortjeneste, hvis samlet tid blir
mer enn 8,5 timer.
3.4. Km-godtgjørelse
Km-godtgjørelse utbetales etter statens satser.
3.5. Refusjon av utgifter til klubbmøter
Vanlige klubbmøter: kr. 125,- pr. medlem som deltar på møtet. (sats vedtatt i styremøte nr. 2/2020)
Utgifter til representantskapsmøter refunderes på lik linje med medlemsmøter.
Ett møte i året – julemøte eller årsmøte: kr. 350,- pr. medlem som deltar på møtet. (sats vedtatt i
styremøte nr. 2/2020)
Fra årsmøtet 2016 har styret fullmakt til å endre disse satsene. Styret har fullmakt til å endre disse
satsene.
Utgiftene må dokumenteres med kvittering som attesteres av klubbleder eller kasserer, og påføres
antall deltakere på møtet. Alkohol dekkes ikke.
3.6. Støttefond
Fondet skal brukes til arbeidskamp. Bevilgninger til eksterne kamper inntil kr 25.000 kan styret fatte
vedtak om. Bevilgninger ut over dette må behandles i representantskapet.
Styret har fullmakt til å justere satsene for streikestøtte til fagforeningas medlemmer.
Fondet finansieres ved overføringer fra fagforeningas overskudd. I fagforeningas regnskap skilles det
ut et eget avdelingsregnskap for fondet.
3.7. Internasjonalt solidaritetsfond
Fondet skal kun brukes til internasjonalt støttearbeid, som bevilgninger til fagbevegelsen i andre land,
delegasjoner til andre land eller delegasjoner fra andre som besøker fagforeninga.
Alle nye prosjekter i regi av fagforeninga skal behandles i representantskapet.
3.8 Økonomisk støtte til klubbene
Klubber som oppfyller følgende krav gis et tilskudd på kr 4000 3000,• Klubben må gjennomføre minst to møter i året: årsmøte og et medlemsmøte.
• En representant fra Fagforeninga inviteres til ett av møtene.
• Klubben sender skriftlig melding om valg til fagforeninga.
• Klubben svarer på kartleggingsskjema som fagforeninga sender ut.
• Klubben må være registrert i Brønnøysundregisteret, ha en klubbkonto og sende inn godkjent
regnskap til fagforeninga.
• Ordningen gjelder pr kalenderår, fra og med 2017.
• Styret i fagforeninga har fullmakt til å endre størrelsen på tilskuddet.
Fagforeninga skal være behjelpelig med gjennomføringen av alle punktene.
(Fagforeninga sender ut et spørreskjema på slutten av året, hvor kriteriene for økonomisk støtte til
klubbene er en del av spørsmålene. Hvis klubben oppfyller alle kriteriene, vil fagforeninga betale ut til
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klubben i løpet av desember. Melding om valg og godkjent regnskap skal sendes fagforeninga
fortløpende.)
3.9 Støtte til profileringsartikler
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.

4. INSTRUKS FOR VALGKOMITÉEN I EFT
4.1 Valgkomitéens valgbarhet og sammensetning
Valgkomitéen velges på fagforeningas halvårsmøte. Komitéen består av 5 medlemmer, som bør
gjenspeile bredden i medlemsmassen. På årsmøtet i 2013 ble det vedtatt at Det skal velges 2
vararepresentanter, som tiltrer komitéen ved varig forfall fra andre medlemmer. Medlemmer av
valgkomitéen er ikke valgbar til styret.
4.2 Fagforeningas ansvar
• Ta kontakt med valgkomitéen tidlig i januar.
• Informerer om viktige datoer:
• Når årsmøtet er (innen utgangen av mars april)
• Når styret skal behandle årsmøtesakene (3-4 uker før)
• Når årsmøtepapirene skal sendes ut (senest 2 uker før)
• Send en oversikt over valgresultatet fra sist årsmøte, samt opplysninger om hvor lang periode
den enkelte ble valgt for (1 eller 2 år)
• Send ei oppdatert liste over alle tillitsvalgte i klubbene.
• Oppgi kontaktinfo til valgkomitéen når årsmøtet kunngjøres (senest 6 uker før møtet).
4.3 Valgkomitéens ansvar
• Gjennomfør nødvendige møter i valgkomitéen. Det første møtet bør avholdes innen utgangen
av januar, der man planlegger den videre prosessen.
• Bli enig om hvem som leder komitéens arbeid, dersom dette ikke ble valgt på årsmøtet.
• Sett frist for innkommende forslag fra klubbene.
• Send ut informasjon om det kommende valget og valgkomitéens rolle til klubbene.
• Gjennomføre samtaler med styrets medlemmer for å kartlegge deltakelse, aktivitet og
motivasjon for å fortsette.
• Finne de beste egnede tillitsvalgte som representerer fagforeninga på en best mulig måte. Ta
hensyn til geografisk spredning, kjønnsfordeling og fordeling mellom bedrifter.
4.4 Husk å avtale
Når valgkomitéen skal levere sin innstilling til administrasjonen, slik at denne blir med i
årsmøtepapirene.
Valgkomitéens medlemmer må vurdere om de stiller seg disponible for neste periode på kommende
årsmøte.

Til saken: Ingen ønsket ordet til saken.
Vedtak: Styrets forslag til endringer i vedtektene ble vedtatt.
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SAK 5. BEVILGNINGER
Kim Olav Johansen la frem styrets forslag til bevilgninger.
Forslagene fra styret er som følger:
Industriaksjonen
Pensjon for alle
Faglig utvalg i Nei til EU
Palestinakomitéens faglige utvalg
Norsk Folkehjelp
Bua
Skattkammeret

20 000 kr
15 000 kr
15 000 kr
5 000 kr
10 000 kr
20 000 kr
10 000 kr

Til saken: Anders F. Berg.
Vedtak: Bevilgningene ble vedtatt.

SAK 6. VALG
Vegar Rygh orienterte om valgkomiteens arbeid. Valgkomitéen har hatt 3 møter.
Valgkomitéen har mottatt forslag fra 3 klubber, hvorav 2 av disse kom etter at fristen hadde
gått ut. Valgkomitéen oppfordrer klubbene til neste år å sende inn forslag i god tid før
fristen. Forslaget fra valgkomiteen ble lagt frem.
Forslag fra Kenneth F. Andersen: Kenneth F. Andersen trekker seg fra valgkomitéens
innstilling på grunn av ny jobb og foreslår Fredrik Hermann inn som styremedlem og Jonas
Strand som representant til AØF.
Vedtak: Flertallet stemte for at Fredrik Hermann tar plassen til Kenneth F. Andersen i styret.
Vedtak: Flertallet stemte for at Jonas Strand tar plassen til Kenneth F. Andersen som
representant til AØF.
Forslag fra Runar A. Lein: Foreslår Vegard Buseth fra Rissa Kraftlag Installasjon som 3. vara til
styret. Bakgrunnen for forslaget er at den som er innstilt til 3. vara av valgkomitéen (Lasse
Meier Strand) skifter arbeidsgiver i disse dager, og mister dermed verv i egen klubb.
Forslag fra Robert Skjøstad: Foreslår Marita Korneliussen istedenfor Lasse Meier Strand som
3. vara til styret.
Vedtak: Flertallet stemte for å skifte ut Lasse Meier Strand som 3. vara til styret.
Vedtak: Flertallet stemte for Vegard Buseth som nye 3. vara.
Forslag fra Kim Olav Johansen: Camilla Åmot Johansen fra NTE Elektro Trondheim foreslås
som vara ungdomsrepresentant.
Vedtak: Flertallet stemte for Camilla Åmot Johansen som vara ungdomsrepresentant.
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Styret i Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag (De som er strøket ut sto i valgkomitéens
innstilling)
Navn
Eystein Garberg
Kim Olav Johansen
Runar Andreas Lein
Anders Fornes Berg
Ole Andreas Heitlo
Kenneth Andersen
Fredrik Hermann
Anne-Grete Lehn
Sindre Reppen
Kristine Elda
Runar Bu Karlsen
Ann-Elin Kjøren Storsand
Camilla Åmot Johansen
Are Hansen
Tor Inge Nordbotten
Lasse Meier Strand
Vegard Buseth
Even Karlsen

Verv
Leder
Nestleder
1. styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Ungdomsrep.
Vara ungdomsrep.
1. varamedlem
2. varamedlem
3. varamedlem
4. varamedlem

Bedrift
Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag
Norske Skog Skogn
Bravida Norge
Eltel Networks
Aker Solutions MMO
Caverion Trondheim
Caverion Nord Trøndelag
GK Elektro
NTE Elektro ny
Nyvold Installasjon
Fjeldseth
Bravida Norge ny
NTE Elektro avd. Trondheim ny
Fosenkraft Elektro ny
Vintervoll ny
Oneco Elektro
Rissa Kraftlag Installasjon ny
Elman ny

Periode
Ikke på valg
2 år
Ikke på valg
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

Vedtak: Forslag til nytt styre med endringer vedtatt i møtet ble vedtatt.
Forslag til Representantskapet i EL og IT Distrikt Trøndelag i prioritert rekkefølge.
Forslag fra Kenneth F. Andersen: Kristian Hammernes erstatter Kenneth F. Andersen.
Forslag fra Ole Andreas Heitlo: Trond Jonny Sellæg erstatter Lasse Meier Strand.
Kim Olav Johansen

Norske Skog

Anders Fornes Berg
Runar Andreas Lein
Eystein Garberg
Runar Bu Karlsen
Kristine Elda
Sindre Reppen
Knut Rakstad Pettersen
Dag Wiggen
Maria Bjørgen
Camilla Johansen
Gunnar Opland
Hansen, Are
Henning Gjermstad
Ole Andreas Heitlo
Per Magnus Pedersen
Frank Ketil Larsen
Bjørnar Lilleberre

Eltel Networks
Bravida
EFT
Fjeldseth
Nyvold Installasjon
NTE Elektro
El-Konsult
Bravida
Caverion Trondheim
NTE Elektro
Bravida
Fosenkraft Elektro
Bravida
Aker Solutions MMO
Fjeldseth
Elman Steinkjer
Vintervoll
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Anne-Grethe Lehn
Fredrik Herman
Karl Erik Almås
Kenneth Andersen
Kristian Hammernes
Tor Inge Nordbotten
Lasse Meier Strand
Trond Jonny Sellæg
Lasse Hermo
Brage Sæther
Frode Erlingsen
Henrik Amundsen
Dago Iløkken
Krister Løvli
Petter Mælen
Bjørn Kristian Stamnes
Karl Andre Steinvik
Håvard Vinje
Christian Bechmann
Even Karlsen
Ann-Elin Kjøren Storsand
Jonas Strand
Arne Martin Hegstad
Vegard Buseth

GK Elektro
Caverion NT
PK Service
Caverion Trondheim
Vintervoll
Oneco Elektro
Aker Solutions
Midt Elektro
Midt Elektro
Elektrikerservice
Vintervoll
Buvik Elektro
O. Løkken
Aalmo
Caverion NT
Securitas
Caverion NT
Norske Skog Skogn
Elman
Bravida
Bravida
Norske Skog
Rissa Kraftlag

Vedtak: Forslaget med de to endringsforslagene ble vedtatt.
Andre verv
Revisor
Kontrollkomité
vara

AØF
vara

LO i Trondheim
vara

BDO AS
Arne Næverdal
Alf Roar Slind
Bjørn Ålstedt

Trøndelag Fylkeskommune
Tine Midt-Norge
Caverion Trondheim

Eystein Garberg
Kenneth Andersen
Jonas Strand
Anders Fornes Berg
Kim Olav Johansen

EFT
Caverion Trondheim
Bravida Norge
Eltel Networks
Norske Skog Skogn

Torstein Johansen
Runar Bu Karlsen
Robert Cameron
Eystein Garberg
Erik Skjærvø

EL og IT Forbundet Trøndelag
Fjeldseth
Vintervoll
EFT
GK Elektro
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Til saken: Eystein Garberg, Kenneth F. Andersen, Runar A. Lein, Kim Olav Johansen, Robert
Skjøstad, Bjørnar Lilleberre og Ole Andreas Heitlo.
Vedtak: Valgkomitéens innstilling med endringsforslag ble vedtatt.

Avslutning
Eystein takket for oppmøtet.
Møtet ble hevet kl. 20.30
Referent Lars R. Mjøen.

______________________ ______________________ ___________________
Kim Olav Johansen
Eystein Garberg
Sindre Reppen
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 årsmøte EFT 2021
Navn
Anders Fornes Berg
Anne-Grethe Lehn
Eystein Garberg
Fredrik Hermann
Kenneth Andersen
Kim Olav Johansen
Kristine Elda
Ole Andreas Heitlo
Runar Andreas Lein
Runar Bu Karlsen
Mats Aronsen
Morten Austad
Yngve Dahler Sandø
Olaf Jensvold
Andreas Tørstad Hammer
Ann-Elin Kjøren Storsand
Dag Arnar Wiggen
Hans Petter Aasan
Henning Gjermstad
Jonas strand
Roar Hustøft
Trond Letnes
Jøran Barøy
Aleksander Holmen
Anders Holthe
Tomas Trana
Terje Rostad
Thomas Rye Solberg
Anders Buseth
John Tore Andersen
Kristian Hammernes
Maria Bjørgen
Frode Erlingsen
Kaj Erik Nordseth
Frank Ketil Larsen
Frank Lien
Kristian Hottran
Emil Mæhle
Even Huus Eidem
Per Magnus Pedersen

Bedrift
Styret i fagforeninga
Styret i fagforeninga
Styret i fagforeninga
Styret i fagforeninga
Styret i fagforeninga
Styret i fagforeninga
Styret i fagforeninga
Styret i fagforeninga
Styret i fagforeninga
Styret i fagforeninga
Aker Solutions
Aker Solutions
Argon Elektro
Bergstaden Elektro
Bravida Norge
Bravida Norge
Bravida Norge
Bravida Norge
Bravida Norge
Bravida Norge
Bravida Norge
Bravida Norge
Buvik Elektro
Caverion N-T
Caverion N-T
Caverion N-T
Caverion Orkanger
Caverion Orkanger
Caverion Trondheim
Caverion Trondheim
Caverion Trondheim
Caverion Trondheim
Elektrikerservice
Elektro Nord
Elman Steinkjer
Eltel Networks
Eltel Networks
Fjeldseth
Fjeldseth
Fjeldseth
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Robert ude
Are Hansen
Nils Erik Hårstad
Martin Deraas Haugen
Robert Vanvik Skjøstad
Vegar Rygh
Anton Reitan
Christian Bechmann
Camilla Åmot Johansen
Jørgen Lundsvoll
Martin Jystad
Ronny Hagen
Roy Olsen
Sindre Reppen
Erik Ihle Pedersen
Vegard Buseth
Karl Andre Steinvik
Alva Gunnes Rokkones
Bjørnar Lilleberre
Henrik Wold Amundsen
Kristine Marie Marcussen
Kristoffer Glad
Robert Cameron
Tim René Stoum
Tor Inge Nordbotten
Åsmund Brevik

Fjeldseth
Fosenkraft Elektro
Fosenkraft Elektro
Gk Elektro
Gk Elektro
Gk Elektro
Norske Skog Skogn
Norske Skog Skogn
NTE Elektro
NTE Elektro
NTE Elektro
NTE Elektro
NTE Elektro
NTE Elektro
Oneco Elektro
Rissa Kraftlag Installasjon
Securitas
Vintervoll
Vintervoll
Vintervoll
Vintervoll
Vintervoll
Vintervoll
Vintervoll
Vintervoll
Vintervoll

Observatører/gjester
Lars R. Mjøen
Endre T. Klokkervold
Alejandro Decap
Sandra Aaberg Kristiansen
Knut Viggen

EFT
EFT
EL og IT Forbundet
EL og IT Forbundet
Nettverk
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 12 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 12 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 12 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 12 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 12 sidor före denna sida
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