
 

 

Rundskriv nr. 004/2021 

 

 

 

 

Til alle avdelinger  Oslo, 16. februar 2021 

v/ leder  Vår ref: AAa/ahc 

 

 

 

JUBILANTUTMERKELSER TIL MEDLEMMER I FLT 

 

Det har vært en lang tradisjon i LO-familien at medlemmer mottar utmerkelse for 

sammenhengende medlemskap i LO. Fra forbundets side har våre jubilantutmerkelser 

vært de samme over lang tid.   

 

Det har vært satt ned en arbeidsgruppe for å se på utmerkelser til jubilanter i forbundet. 

Arbeidsgruppen har bestått av: Arnstein Aasestrand, Merete Jonas og Lars Erik 

Fuglesang. Gruppen har sett på hvilke utmerkelser man har hatt frem til i dag, om de har 

vært hensiktsmessige med tanke på det praktiske, og om de har dekket behovet for 

forbundets medlemsmasse. 

 

Forbundet deler i dag ut utmerkelse ved  

25 år sammenhengende medlemskap i LO (nål fra FLT med 25 år) 

40 år sammenhengende medlemskap i LO (nål og diplom fra LO med 40 år) 

50 år sammenhengende medlemskap i LO (barometer)  

 

Vi har tatt utgangspunkt i jubilantmerke fra LO som førende. Ved 40 års medlemskap i 

LO deles det ut LO-nål sammen med diplom med forbundsleder i FLT og LO-lederens 

underskrifter. Vi går bort fra barometer som gave i forbindelse med 50 års medlemskap. 

Vi vil i stedet heretter dele ut en 50-års nål sammen med diplom med forbundsleders 

underskrift. Videre har vi laget nål også for 60 og 70 års medlemskap. Disse kan 

avdelingene selv bestille i nettbutikken. Vi minner også om Pioneren, en utmerkelse om 

ikke er så godt kjent. Kriteriene for denne følger med i et vedlegg til dette rundskrivet.  

 

Følg normal prosedyre ved bestilling av jubilantutmerkelser for 25, 40 og 50 år. Ønsker 

avdelingen å dele ut utmerkelse til medlemmer med 60 og 70 år, må dette bestilles i 

nettbutikken separat. 

 

Vedlagt følger beskrivelse av utmerkelsene. 

 

 

Med vennlig hilsen  

Forbundet for Ledelse og Teknikk  

 

Arnstein Aasestrand /s/                                                                            

2. nestleder  


