
 

 

Protokoll nr.: 03/20 

fra ekstraordinært forbundsstyremøte 

gjennomført som telefonkonferanse 

20. mars 2020, kl. 10.00 

  

 

 

 

 

 

Til stede:   Ulf Madsen, Aud Marit Sollid, Arnstein Aasestrand, Merete 

Jonas, Trond Rødsjø, Lars Christian Nilsen, Bjørn Nedreaas, 

Terje Sagstad, Alf-Edvard Masternes, Helge Stølen Reiestad, 

Camilla Hanses, Line Aufles, Jens Olav Hagebakken, Rune 

Heggem  

   

  

   

 

Forfall: Heidi Apeland, Truls Riise 

 

 

   

Dessuten møtte: Tina Ege, Johan Martin Leikvoll, Nina Henriksen og Frode 

Ersfjord 

 

 

 

 

 

 

 

 

Før møtet ble satt redegjorde Ulf Madsen for situasjonen generelt og om hvilke tiltak 

administrasjonen har gjennomført for å kunne driften i forbundet i gang under Koronakrisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den utsendte saksliste med sakspapirer ble enstemmig godkjent. 



 

EGEN ORGANISASJON 

 

 

Sak nr.: 020/20  Økonomisk støtte til de som rammes av permitteringer - Hva kan 

avdelingene, eventuelt forbundet bidra med økonomisk. 

 

Se saknotat datert 18. mars 2020. 

 

Orientering v/Arnstein Aasestrand. 

 

 

Vedtak:  FLT’s vedtekter legger til grunn at C-kontingent som virkemiddel for de som 

rammes av permittering. FLT sentralt jobber med forenkling av 

søknadsprosessen for de som blir permittert. 

 

Avdelingene med deres styrer avgjør selv om det er noe de kan bidra med 

økonomisk og må da administrere dette selv. (Det er vedtektsfestet en 

minimumskontingent på 40,-)  

Forbundet kan oppfordre avdelingene til at de gir god kommunikasjon til sine 

medlemmer og holder kontakt med tillitsvalgte i de ulike bedriften og hva som 

skjer og støtter dem i en krevende tid.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Sak nr.: 021/20 Håndtering av permitteringer i forbindelse med Korona. 

 

Se vedlagte saknotat datert 19. mars 2020. 

 

Orientering v/Arnstein Aasestrand. 

  

 

Vedtak:  Permitterte medlemmer av FLT betaler C-kontingent så lenge de er permittert 

og mottar 100 % ytelse fra NAV, i henhold til forbundets vedtekter. I den 

spesielle Korona-situasjonen fravikes kravet om innsending av 

dokumentasjon. Medlemmene er ansvarlige for å oppgi korrekt informasjon 

til forbundet, og forbundet kan når som helst kreve å få se dokumentasjon i 

ettertid.  

 

Administrasjon vil følge utviklingen i spørsmålet om ytterligere reduksjon av 

kontingent, og vi se til de andre forbundene og LO. Hvis aktuelt vil 

administrasjon fremlegge nytt notat for Forbundsstyret til diskusjon og med 

forslag til ny innstilling. 

 

Enstemmig vedtatt. 



Sak nr.: 022/20 Lån ved konkurs – vurdering ved massekonkurser og krav til 

medlemskapets lengde. 

 

Se saknotat datert 19. mars 2020. 

 

Orientering v/Ulf Madsen. 

 

 

Innstilling: Det er kun medlemmer som har hatt sammenhengende medlemskap i FLT i 

minst 2 måneder, og der kontingenten er betalt, før konkursåpning som kan 

benytte seg av låneordningen. Låneordningen kan kun benyttes i de tilfeller 

der NAV ikke yter forskudd på tapt arbeidsinntekt gjennom 

lønnsgarantiordningen, eller der slik utbetaling fra NAV tar urimelig lang tid. 

 

Etter en diskusjon i forbundsstyret ble det fremlagt 3 forslag til innstilling. Disse var: 

 

1) Støtter innstillingen slik den foreligger 

2) Saken utsettes. Administrasjonen får i oppgave å utrede konsekvensene ved ordningen, før 

saken igjen tas opp i forbundsstyret. Ordningen som den foreligger i dag gjelder inntil 

forbundsstyret har behandlet saken på nytt. 

3) Saken utsettes. Ordningen stoppes midlertidig inntil forbundsstyret har fått behandlet saken 

på nytt. Administrasjonen får i oppgave å utrede konsekvensene for ordningen, for å sikre 

likebehandling av medlemmene. 

 

Det ble først stemt over forslag 3). Forslaget falt med 8 mot 3 stemme. 

 

Deretter ble forslag 1) satt opp mot forslag 2).  

 

 

Vedtak: Saken utsettes. Administrasjonen får i oppgave å utrede konsekvensene ved 

ordningen, før saken igjen tas opp i forbundsstyret. Ordningen som den foreligger i 

dag gjelder inntil forbundsstyret har behandlet saken på nytt. 

 

 Forslag 2) ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer som ble avgitt for forslag 1). 

 

 

 

Sak nr.: 023/20 Fullmakt til politisk ledelse om å ta avgjørelser på vegne av 

forbundsstyret på saker som kommer opp som som det må tas en 

rask avgjørelse på. 

 

Se notat datert 19. mars 2020. 

 

Orientering v/Ulf Madsen 

 

 



Vedtak:  Forbundsstyret gir politisk ledelse ved forbundsleder, 1. nestleder og 2. 

nestleder fullmakt i henhold til notat av 19. mars 2020. Fullmakten opphører 

der forbundsstyret fatter vedtak og fullmakten gjelder i inntil 6 måneder. 

 

 Vedtatt mot 1 stemme. 

 

 

 

Orientering til forbundsstyret, ikke behandlet som sak: 

 

Samhandling i Forbundsstyret under Korona 
 

Bakgrunn 

Grunnet Korona sitter administrasjon på hjemmekontor og det er utfordrende i forhold til en 

effektiv samhandling sammenlignet med normal drift. Vi har per i dag ingen gode løsninger 

for optimal samhandling som er testet godt nok ut, for eksempel eget 

videokonferanseutstyr, Teams gjennom en 365 løsning, Google hangouts, Workplace eller 

lignende. 

 

Vi jobber kontinuerlig med å få på plass en mer optimal løsning da Korona situasjonen kan 

bli langvarig. Målsettingen er at dette er på plass innen kort tid. 

 

Vi har som en kortsiktig løsning opprettet en avtale med Telenor slik at møtet den 20. mars 

kan gjennomføres som en telefonkonferanse. Viser til mail sendt ut av Ulf.  

 

Tina Ege redegjorde for saken. Det jobbes med bedre løsninger. 

 

Datoer for kommende forbundsstyremøter: 

 

2. og 23. april og 7. mai. Ulf Madsen sender ut forslag til tidspunkt, som forbundsstyrets 

medlemmer responderer på. De 2 første møtene planlegges som digitale møter. Hvis 

situasjonen tilsier det, vil møtet 7. mai gå som et ordinært (fysisk) møte. 

 


