
Protokoll fra Landsrådsmøte 24. september 2019, kl. 11.00 til 17.00 på Park 

Inn by Radisson Oslo Airport West Hotell. 

 
Tilstede var: 

 

Region Nord 

Kurt A. Nilsen     
Betine Grønvold Olsen    
Jan-Erik Nilsen    
Ali Aribinari     

 
Region Midt 

Sigbjørn Jarle Holm (vara)     
Hanne Finanger     
Ravinthrakumar Suntharalingam   
Alf Johan Antonsen (forfall)    
 
Region Vest 

Hanne Kluge (vara)    
Christian Danmo (forfall)     
Stig Breidvik      
Åge Grasdal      
 
Region Sør 

Per Arne Monsen     
Vidar Viskjer     
Jorge Pino       
Harald Flatnes    

 
Region Øst 

Marit U. Caspersen (forfall)  
Jørn Krosvik      
Øyvind Kongsvold (vara)     
Kari Brænden Aaslund  
 
SVV 

Mariann Svingen (forfall)   
 
Forbundsstyret: 

Ulf Madsen 
Aud Marit Sollid 
Arnstein Aasestrand 
Camilla Hanses 
Lars Christian Nilsen 
Trond Rødsjø 
Terje Sagstad 
Merete Jonas 



Bjørn Nedreaas 
Helge Stølen Reiestad 
Alf-Edvard Masternes 
Line Aufles 
Heidi Apeland 
Rune Heggem 
Jens Olav Hagebakken 
Truls Instanes Riise 
 
Kontrollkomite: 

Petter Halvorsen 
 
Fra administrasjonen: 

Anne Sundvoll 
Johan Martin Leikvoll 
Rebecca Heggbrenna Florholmen 
Irene Røde Frenger 
Frode Ersfjord  
 
Kai Hovden LO media 

 

Forbundsstyrets innstilling til saksliste:  

 
1. Åpning – navneopprop.  
2a. Gjennomgang av sakslisten.  
2b. Gjennomgang av forretningsorden. 
3. Ledelsestema  
4. FLTs identitet 
5. Etikk 
6. Kontrollkomiteens beretning for 2018. 
 
Årsberetning fra kontrollkomiteen var ikke med forsendelsen fra administrasjonen. 
 
 
Vedtak:  Enstemmig vedtatt. 
 
 
 Sak 2b: Gjennomgang av forretningsorden.  
 

1) Møtet er åpent i den utstrekning møteledelsen ikke vedtar noe annet.  
2) Ingen har rett til å få ordet mer enn 2 ganger i samme sak. Unntatt fra 

innledningsforedrag, begrenses taletiden til 7 minutter første og 3 minutter andre 
gang. 

3) I saker der Landsrådet skal fatte vedtak i henhold til vedtektene gjelder følgende:  
a) Forslag leveres skriftlig og skal være undertegnet med vedkommende navn.  
b) Forslag som ikke har tilknytning til den godkjent dagsorden, kan ikke behandles.  
c) b) Alle vedtak skjer med alminnelig flertall.  



4) I protokollen føres bare forslagene og avstemmingen, samt de fattede vedtakene.  
Den enkelte representant kan forlange og få protokollert særstandpunkter.  

5) Protokollen oppleses og godkjennes ved møtets avslutning.  
 
 

Vedtak:  Enstemmig vedtatt 
 
 
Sak 3: Tema Ledelse: «Hvordan lykkes med endringsledelse i organisasjonen?». 
 
Innledning v/Glenn Hole, daglig leder Fretex Miljø. 
 
Landsrådet ble invitert til å reflektere rundt tematikken som ble gjennomgått og belyst under 
presentasjonen. Glenn Hole tok utgangspunkt i rådende teori på feltet samt praktisk 
tilnærming med aktuelle eksempler. Tematikk som kommunikasjon samt å skape motivasjon 
og trang for endring ble framhevet. Viktigheten av å skape drivkraft/bygge momentum for 
endring og ulike endringsfaser ble gjentatt.  Teamdannelser med støtte fra viktige personer i 
organisasjonen, skape korttidsgevinster og fjerne hindringer ble vektlagt som avgjørende. 
 
Landsrådets medlemmer reflekterte rundt problemstillingene underveis. 
 
 
Innstilling:  Til diskusjon og refleksjon. 
 
 
Vedtak:  Innledningen om ledelse ble tatt til diskusjon og refleksjon 
 
 
 
Sak 4: FLTs Identitet. 
 
Innledning v/Johan Martin Leikvoll og Anne Sundvoll. 
 
Sundvoll og Leikvoll innledet om bakgrunnen for temaet og inviterte landsrådet til å komme 
med innspill. En arbeidsgruppe utgått fra administrasjonen ledet av Leikvoll har laget et 
første innspill til FLTs identitet samt rekrutteringsargumenter.   
 
I møtet ble det invitert til gruppearbeid knyttet til identitet og rekrutteringsargumenter, 
samt tilbakemelding i plenum. Gruppene ble bedt om å beskrive FLTs identitet og diskutere 
seg fram til FLTs viktigste rekrutteringsargumenter. Gruppene presenterte arbeidet i plenum 
og Johan Martin Leikvoll oppsummerte. 
 
 
Vedtak:   Innspillene fra landsrådet knyttet til identitet og rekrutteringsargumenter 

oppsummeres og legges fram for forbundsstyret. 
 
 



Sak 5: Etikk i arbeidslivet 
 
Innledning v/Synnøve Konglevoll, spesialrådgiver i LO. 
 
Diskusjon og refleksjoner i plenum. 
 
Konglevolls presentasjon dekket en rekke tema under overskriften etikk i arbeidslivet. Hun 
var blant annet innom likestillings- og diskriminering i arbeidslivet, arbeidsmiljøloven, og 
problematikk knyttet til varsling. Arbeid knyttet til forebygging ble poengtert samt å bygge 
en inkluderende organisasjon. Etiske retningslinjer er et virkemiddel og inngår i HMS-
arbeidet og utvikles gjennom medvirkning. Retningslinjene må være tydelig å kunne forstås 
av alle. 
 
 
Vedtak:  Landsrådet tok informasjonen til etterretning. 
 
 
 
Sak 6: Kontrollkomiteens beretning for 2018. 
 
Underlag for saken er årsberetning for kontrollkomiteen 
 
Det ble gitt en orientering v/medlem av kontrollkomiteen Petter Halvorsen. 
 
 
Innstilling:  Kontrollkomiteens årsberetning for 2018 tas til etterretning. 
 
 
Vedtak:  Kontrollkomiteens årsberetning 2018 ble tatt til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 


