
PROTOKOLL  
 

ELEKTROARBEIDERNES FAGFORENING TRØNDELAG 
POSTBOKS 9225, 7424 TRONDHEIM 

TELEFON: 72596200 EPOST: kontakt@fagforeninga.no 

HALVÅRSMØTE 2021 
29. november 2021 

Kl. 16.00-19.30 

Avholdt på Scandic Lerkendal. 

Til stede: 33 stemmeberettigede representanter.  
Det var 14 observatører/gjester til stedet. Se deltagerliste nederst. 

 

Dagsorden: 

1. Åpning og konstituering  
2. Muntlig halvårsberetning 
3. Temaforedrag: «Hvordan tar vi vare på tillitsvalgte?» 

a. Ole Johan Broløkken forteller om sin opplevelse i egen bedrift 
b. Tillitsvalgt i Kone forteller om konflikten i egen bedrift 
c. Orientering om solidaritetsfondet 
d. Forslag om kontorlandskap for tillitsvalgte i EFT 

4. Budsjett 2022 
5. Gjennomføring av fremtidige representantskapsmøter 
6. Valg av valgkomité 

 

SAK 1. ÅPNING OG KONSTITUERING 

Eystein Garberg åpnet møtet og ønsket velkommen. 

Eystein gikk igjennom innkalling og saksliste. Møtet ble kunngjort den 18.10.21. Endelig 
innkalling med innstilling til alle saker ble sendt ut 15.11.21. 

Styret foreslo Are Hansen og Lars R. Mjøen som møteledere, og Sindre Reppen som 
sekretær.  

Vedtak: Møte ble lovlig satt. Are Hansen og Lars R. Mjøen ble valgt som møteledere. Sindre 
Reppen 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: 

• Første halvdel av året var elektronisk. Årsmøte på Teams. Styresamling ble også på Teams 
over 2 dager. 

• Det har vært litt lite møteaktivitet på Nygaardsvoldheimen, men det har gitt muligheten for å 
pusse opp bygget. Det er bl.a. skiftet ytterkledning og vindu og etterisolert. 

• Etter sommeren har det vært mer normal hverdag med fysiske møter og reiser. Deler av 
styret var i Sørmarka og møtte Heismontørenes fagforening. Fagforeninga ønsker å se på 
hvordan heismontørene jobber. 

• Årlig jubilantmarkering. Var ett arrangement i Trondheim og ett på Stiklestad. 

• Eystein fortalte om Landstariffkonferansen på LOK som ble holdt på Lillehammer. Det ble 
vedtatt forbundsvist oppgjør og prioriteringer. Prioriteringene i tariffoppgjøret blir 
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forbedringer i reisetidsbestemmelsene i LOK §3H og §9. Det ble også informert om den nye 
utvalgsstrukturen i EL og IT Forbundet og hvem som er valgt inn. 

• Torstein Johansen, som er distriktssekretær, var med på Landstariffkonferansen for siste 
gang ble tildelt EL og IT forbundets hederspris 

• Anders Fornes Berg tar over som distriktssekretær i EL og IT distrikt Trøndelag når Torstein 
Johansen pensjonerer seg etter nyttår 

• Mange firma i Trøndelag som søker etter elektrofagfolk 

• Eystein informerer om at medlemmene bør ringe fagforeninga hvis de søker etter ny jobb. 
Fagforeninga har god oversikt over hvilke bedrifter som er seriøse og ikke. 

• Viser medlemsutvikling. Ikke samme utvikling, men går fortsatt oppover. Viser til verving. 155 
vervinger i fjor, 98 i år 

 

Ingen tok ordet i saken. 

 

Vedtak: Tas til orientering 

 

Sak 2.1 Trekning av vervepremier 

Eystein foretok trekning av vervepremier.  

Følgende ble trukket ut som vinnere i perioden årsmøte 2021 – halvårsmøte 2021: 

- Anton Reitan    Norske Skog Skogn 
- Kristian Hammernes  Caverion Trondheim 
- Henning Gjermstad  Bravida 
- Knut-Eirik Baar-Hagen  Avarn Security 
- Kristian Steinkjer  Norske Skog Skogn 
- Axel Aglen Hanslien Signicat 
- Kamilla Storvoll  ES Elektro 

 

Vinnerne får valget mellom Termos + jaktkniv eller høyttaler fra Harman kardon.  

 

SENIORKLUBBEN 

Kjell Flønes informerte om Seniorklubben: 

• Seniorklubben er 40 år.  

• Corona har så langt satt en stopper for jubileet. Første møte de hadde i år var i september.  

• Det er rundt 40 medlemmer i Seniorklubben 

• Alle medlemmer i fagforeninga som er pensjonister er velkomne til å bli medlemmer. 
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SAK 3. TEMA «HVORDAN TAR VI VARE PÅ TILLITSVALGTE» 

Eystein innleder om temaet: 
 

• Høyt gjennomtrekk av tillitsvalgte 

• Vanligste grunn er at det blir byttet jobb, men det kan ikke utelukkes at verv kan være tungt 

• En YS-undersøkelse viser at tillitsvalgte får mindre respekt fra ledelsen 

• Mener fagforeninga må bli bedre på å hjelpe tillitsvalgte som blir trakassert 

• Harald som jobbet for den foreningsfiendtlige bedriften Sector Alarm fikk sparken fordi han 
rakk opp hånda på spørsmål om noen ville være tillitsvalgt 

 
Torstein Kiland fra Agder Elektromontørforening: 

- Torstein fortalte om sin opplevelse av trakassering av tillitsvalgte. 
- Var hovedtillitsvalgt i Sønnico fra 2007. Var da tillitsvalgt på heltid. 
- Kom ny direktør i 2015 som gjorde det vanskelig for Torstein å utføre vervet. 
- Fikk diverse trusler og ble trakassert. Ble stort press på bruk av tillitsvalgttid. 
- Ble til slutt sykemeldt i 2017. 
- Andre tillitsvalgte i EL og IT dannet en aksjonsgruppe for å støtte Torstein. 
- Ble bl.a. arrangert fanemarkering utenfor hovedkontoret til Sønnico samme dag som det var 

styremøte i bedriften. Aksjonsgruppa konfronterte styrelederen. 
- Etter aksjonene ble forholdene for tillitsvalgte bedre. 

 
Ole Johan Broløkken fra Bra Elektro i Møre og Romsdal: 

- Ole Johan fortalte sin historie om hvordan han ble trakassert av ledelsen på bedriften  
- Starter med uenighet om avtalte lønnstillegg på bedriften 
- Ledelsen begynner å trakassere Ole Johan og truer med å legge ned bedriften.  
- Ledelsen oppfordrer han til å finne seg annet arbeid, de nekter å spise lunsj sammen med 

han. Ledelsen prøver å ta han på alle mulige måter. 
- Ledelsen starter en kampanje for å få kastet Ole Johan som klubbleder. 
- Det går så langt at Ole Johan blir sykemeldt. 
- Ledelsen bestrider sykemeldingen. Dette gjør at sykepenger fra NAV ikke kommer, noe som 

gjør situasjonen for Ole Johan mye verre. 
- Flere fagforeninger rundt om i landet bevilger økonomisk støtte til Ole Johan, så han kan 

komme seg gjennom denne vanskelige tiden. 
- Saken er fortsatt ikke løst. Ole Johan er fortsatt sykemeldt. 

 

Øivind Wallentinsen, leder i fagforeninga i Rogaland, og Emil Haugen, leder i Bodø 
elektrikerforening, har vært delaktig i disse sakene og kom med sine innspill til temaet. 

 

Solidaritetsfond 

Emil Haugen orienterte om at det er opprettet et solidaritetsfond for å raskt kunne hjelpe 
tillitsvalgte som kommer i vanskelige situasjoner. Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag 
er med og støtter fondet. 
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Edmund Berget fra heisbedriften Kone orienterte om konflikten der: 
- Bedriften fikk nye sjefer i 2015 
- Ble innført en hard aksjon fra ledelsen mot tillitsvalgte 
- For å statuere et eksempel sparket de en ung montør fordi han ikke hadde utfylt en intern 

sjekkliste som ingen bruker. 
- Klubben svarte med å sette seg ned i 3 dager. De ga beskjed til direktøren om å rydde opp i 

dette. 
- Ledelsen tok saken videre med Nelfo/NHO. Det endte med at tillitsvalgte ble tvunget til å 

fratre verv på grunn av brudd på fredsplikten. Selv om klubben var uenig i at fredsplikten var 
brutt. 

- I forbindelse med et allmøte i Oslo, reiste 85 montører ned og overleverte 4 krav til ledelsen. 
- Ledelsen i bedriften valgte til slutt å innfri kravene.  
- Klubben valgte på neste årsmøte de samme tillitsvalgte som tidligere måtte fratre. 
- Etter denne episoden har samarbeidet gått bedre i bedriften.   

 
 
Felles kontorlandskap for tillitsvalgte i EFT 
Kim Olav Johansen orienterer om forslag om å ordne et felles kontorlandskap for tillitsvalgte 
i fagforeninga. Dette etter inspirasjon fra heismontørene. Det kan være mye positivt med å 
dele kontor tillitsvalgte seg imellom. Kan være god erfaringsutveksling. Kan gjøre det lettere 
for tillitsvalgte å sette av tid til å bruke tillitsvalgttid. 
 
Dette var en presentasjon av idéen. Mer konkret forslag vil bli tatt opp på årsmøte.  
 
 
Vedtak: Temaet tas til orientering. Temaet følges opp videre på tillitsvalgtkonferanser i 
fagforeninga. 
 

 

SAK 4. BUDSJETT 2022 

Lars Roar Mjøen gikk igjennom budsjettet for 2022. 
Hovedtallene i budsjettet for 2022: 

- Kontingentinntekter på 17 500 000 kr (15 500 000 kr i budsjett 2021) 
- Tariffgebyr på 2 200 000 (2 000 000 kr i budsjett 2021) 
- Budsjetterte inntekter totalt i 2022 på 20 272 000 kr 
- Budsjetterte utgifter i 2021 på 19 963 600 kr, fordelt på; 

o Kontingent til EL og IT sentralt – 9 775 000 kr 
o Kostnader for ansatte (lønn, OTP, AGA, feriepenger) – 4 500 000 kr 
o Kostnader frikjøp av tillitsvalgte og medlemmer – 1 300 000 kr 
o Kostnader til drift av NGVH, kontor m.m. – 2 200 000 kr 
o Kostnader til aktivitet (kurs, konferanser, støtte til klubber m.m.) – 2 100 000 kr 

 
Budsjettet viser et driftsresultat før renter på 308 400 kr. Etter renteinntekter viser 
budsjettet et driftsresultat på 808 400 kr. 
 
Til saken: Kjell Flønes. 
Vedtak: Budsjett 2022 ble vedtatt. 
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SAK 5. GJENNOMFØRING AV FREMTIDIGE REPRESENTANTSKAPSMØTER 

Runar Andres Lein orienterer.  

Spørsmålet er om dette skal foregå slik at vi holder halvårsmøtet og årsmøtet på kveld, som i 
dag, eller skal vi flytte disse til arbeidstiden. For eks. 10.00-15.00. 

Salen generelt er positive til å prøve ut dette. Kan bli mindre deltagelse fra enkelte klubber, 
men salen mener sjansen er større for at det vil komme medlemmer fra flere klubber. 

 

Vedtak: Neste årsmøtet legges til dagtid. 

  

SAK 6. VALG AV VALGKOMITÉ 

Tre av medlemmene fra forrige valgkomité hadde på forhånd varslet at de stilte seg 
disponible til gjenvalg: Jonas Strand (Bravida), Robert Cameron (Vintervoll) og Håvard 
Sandvik (Elman). 

Det var kommet inn ett forslag fra Bravida Montørklubb Trondheim, til valgkomitéens to 
siste medlemmer samt to varamedlemmer:  

- Medlem Maria Bjørgen, Caverion Trondheim 
- Medlem Per Magnus Pedersen, Fjeldseth 
- 1. vara Joakim Herje, NTE Elektro Trondheim 
- 2. vara Lasse Meier Strand, Eltel Networks 

 

Vedtak: Valgkomitéen til årsmøtet i 2022 består av Jonas Strand, Robert Cameron, Håvard 
Sandvik, Maria Bjørgen og Per Magnus Pedersen, med Joakim Herje og Lasse Meier Strand 
som varamedlemmer. 

 

Avslutning 

Eystein takket for oppmøtet. 
Møtet ble hevet kl. 19.29 
Referent Sindre Reppen. 
 

______________________ ______________________ ___________________ 
 Kim Olav Johansen  Eystein Garberg  Sindre Reppen 
 Nestleder   Styrets leder   Styremedlem 
 
 

______________________ ______________________ ___________________ 
 Anne-Grethe Lehn  Runar Andreas Lein  Are Hansen 
 Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 
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______________________ ______________________ ___________________ 
 Kristine Elda   Ole Andreas Heitlo  Runar Bu Karlsen 
 Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 
 

 
______________________ 

Fredrik Hermann 
Styremedlem 

 

Stemmeberettigede medlemmer 

Aker Solutions  Christensen, Tom 

Argon Elektro  Berger, Dennis Aasen 

Argon Elektro  Sandø, Yngve Dahler 

Berg & Wigum  Sletner, Stig 

Bravida  Opland, Gunnar 

Bravida  Aasan, Hans Petter 

Bravida  Eid, Julie Rabben 

Bravida  Wiggen, Dag Arnar 

Caverion Trondheim Bjørgen, Maria 

Caverion Trondheim Hammernes, Kristian 

Caverion Trondheim Buseth, Anders 

EL-CO AS Sørmo, Espen 

EL-CO AS Mogset, Eirik 

Elektrikerservice  Erlingsen, Frode 

Elektrikerservice  Meek, Odd Olav 

Fjeldseth  Pedersen, Per Magnus 

Fjeldseth  Stolpnes, Anders 

NTE Elektro Trondheim Johansen, Camilla Åmot 

NTE Elektro Trondheim Herje, Joakim Hågensen 

Securitas  Gaarden, Ivar 

Securitas  Steinvik, Karl Andre 

Seniorklubben Flønes, Kjell 

Styret i EFT Lein, Runar Andreas 

Styret i EFT Garberg, Eystein 

Styret i EFT Johansen, Kim Olav 

Styret i EFT Karlsen, Runar Bu 

Styret i EFT Hansen, Are 

Styret i EFT Reppen, Sindre 

Styret i EFT Nordbotten, Tor Inge 

Vintervoll  Lilleberre, Bjørnar 

Vintervoll  Edvardsen, Mille 

Vintervoll  Møller-Holst, Torill 

Vintervoll  Glad, Kristoffer 

Vintervoll  Lund, Stian Østhus 

Vintervoll  Cameron, Robert 
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Gjester  
Rogaland Elektr. Forening Øivind Wallentinsen 

Agder Elektr. Forening Torstein Kiland 

EFT Lars Roar Mjøen  

Trønderenergi Helge Grønning 

Sodvin  Rolf Strøm 

HEMIT Ole Robert Lerfald 

Bodø Elekt. Forening Emil Haugen 

EL og IT sentralt Monica Derbakk 

EL og IT Møre og Romsdal Ole Johan Broløkken 

Heismontørenes fagf. Edmund Berget 

EL og IT Trøndelag May-Iren Arnøy 

Klubb 1881 Nina Bikseli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


