
Protokoll fra Landsrådsmøte 2. september 2021 kl. 12.00-14.15. Møte ble 

avholdt på Teams 

 
Til stede: 
 
Forbundsstyret: Ulf Madsen 
 Aud Marit Sollid 
 Arnstein Aasestrand 
 Lars Christian Nilsen 
 Helge Stølen Reiestad 
 Terje Sagstad 
 Trond Rødsjø 
 Merete Jonas 
 Bjørn Nedreaas 
 Alf-Edvard Masternes 
 Camilla Hanses 
 Heidi Apeland 
 Jens Olav Hagebakken 
 Rune Heggem   -  forfall 
 Truls Riise   - forfall 
Landsråd: Kurt Nilsen    - Region Nord 
 Guttorm Aasebøstøl  - Region Nord 
 Roger Endresen  -  Region Nord – forfall 
 Lene Sivertsen  - Region Nord 
 Janne Aasen   -  Region Midt – forfall 
 Børge Solem   - Region Midt 
 Kenneth Aastrøm Hynne - Region Midt 
 Svein Knudsen   - Region Midt – forfall 
 Bjørn Gundersen  - Region Vest – forfall 
 Jan Olav Gjerde  - Region Vest 
 Åge Grasdal   - Region Vest 
 Ole Petter Corneliussen - Region Sør 
 Vidar Viskjer   - Region Sør 
 Jan Tommy Sten  - Region Sør 
 Ronnie Hynne   - Region Sør – forfall 
 Anders Kjuus   - Region Øst 
 Jørn Krosvik   - Region Øst 
 Magne Olav Steen  - Region Øst 
 Kari B. Aaslund  - Region Øst 
 Mariann Svingen  - FLT SVV 
Kontrollkomite:  Jorunn Egeland 
 Kjetil Landrog 
 Odd Mario Andersen 
 Petter Halvorsen   forfall   
 Atle Hope 
Administrasjonen:  Tina Ege 
 Nina Henriksen 



 Frode Ersfjord 
 Karin Yrvin 
 Rebecca Heggbrenna Florholmen 
 Irene Frenger 
 Ståle Johannesen 
 Stein Arne Lunderbye 
 Lisa Nordlund 
 Elisabeth Mogård 
 Leif-Roar Mikkelsen 
 Anniken Refseth 
 Harald Flatnes 
 Frode Janborg 
LO Media:  Kai Hovden 

 
 

 

Forbundsstyrets innstilling til saksliste:  

 
1. Åpning – navneopprop.  
2a. Gjennomgang av sakslisten.  
2b. Gjennomgang av forretningsorden. 
3.    Status prosjekt «FLT inn i fremtiden» - Veikart  
4. Kontrollkomiteens beretning for 2020  
 
 
Vedtak:  Enstemmig vedtatt. 
 
 
 Sak 2b: Gjennomgang av forretningsorden.  
 

1) Møtet er åpent i den utstrekning møteledelsen ikke vedtar noe annet.  
2) Den som ønsker ordet må vise dette ved å bruke symbolet «rekk opp hånden» i 

Teams. Med unntak av innledningsforedrag, begrenses taletiden til hvert innlegg til 
maks 3 minutter. For øvrig kan det stilles forslag til ytterligere begrensning og strek 
med de inntegnede talere. 

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: Status prosjekt «FLT inn i fremtiden» - Veikart 
 
Over lengre tid har det pågått en utvikling mot et ønske om «vertikalisering» innen enkelte 
forbund i LO i privat sektor, dvs at et fagforbund organiserer alle arbeidstakere i en bedrift 
og dermed samler forhandlingsmakten overfor motparten i ett forbund. Vi utfordres i 
forhold til våre omfangsområder og FLTs medlemsgrunnlag er under press. Utviklingen ser ut 
til å forsterkes og gir grunnlag for å vurdere alternative strategiske veivalg. 
 
Det er pr. nå uklart om LO kan eller vil stanse en slik utvikling. Dermed blir FLT stilt overfor 
en ny situasjon, som må håndteres, både på kort og lengre sikt.  
FLT har derfor gjennomført en prosess kalt «strategiske veivalg», for å vurdere og 
dokumentere nåsituasjon og vurdere hvilke alternative strategivalg forbundet står overfor. I 
tillegg har forbundsstyret vedtatt at det skal nedsettes en arbeidsgruppe. Gruppen vil ha i 
mandat å komme med innspill til utarbeidelsen av et veikart for forbundet for de neste 
årene. Veikartet vil bli fremmet som en egen sak på landsmøtet i november 2022. 
 
I landsrådsmøtet vil vi informere om status i saken, arbeidet og prosessen som det har vært 
jobbet med frem til nå og hvordan vi tenker å ta arbeidet videre.  
 
Orientering v/Ulf Madsen. 
 
 
Innstilling:  Tatt til orientering. Administrasjonen sender rapporten til de som deltok på 

møtet. 
 

 

Vedtak:  Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Sak 4: Kontrollkomiteens beretning for 2021.  
 

Årsberetning for 2020 fra kontrollkomiteen 
 
Orientering v/kontrollkomiteens leder Jorunn Egeland. 
 
 
Innstilling:  Muntlig redegjørelse av kontrollkomiteens beretning for 2020 tas til 

orientering. Beretningen sendes til Landsrådet i etterkant av møtet. 
 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 


