
 

Protokoll nr.: 06/21 

fra forbundsstyremøte 

16. august 2021, kl. 14.00 

Møte avholdes på  

Scandic Grimstad Hotel og på Teams 

  

 

 

 

 

 

Til stede:   Ulf Madsen, Aud Marit Sollid, Arnstein Aasestrand, Terje Sagstad, 

 Merete Jonas, Lars Christian Nilsen, Helge Stølen Reiestad, 

 Alf Edvard Masternes, Camilla Hanses, Heidi Apeland, Rune Heggem, 

 Jens Olav Hagebakken. 

 

 Trond Rødsjø og Bjørn Nedreaas deltok på Teams. 

 

Truls Riise ankom til behandling av sak 053/21  
  

 

   

Dessuten møtte:  Tina Ege, Karin Yrvin, Nina Henriksen, Frode Ersfjord. 

 Rebecca Heggbrenna Florholmen under behandling av sak 048/, 049/, 

050/ og 053/2021_5 

   

 Kai Hovden, LO Media 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

EGEN ORGANISASJON 

 

 

Sak nr.: 048/21  Godkjenning av protokoll fra møte 21. juni 2021.  

 

 

Vedtak:  Protokoll fra møtet 21. juni 2021 godkjent. 

 

 

 

ØKONOMI  

 

 

Sak nr.: 049/21  Resultatregnskap pr. 2. kvartal 2021. 

 

Se vedlagte resultatregnskap pr. 2. kvartal 2021. 

 

Orientering v/Rebecca Heggbrenna Florholmen. 

 

Inntekter 

Det er et negativ avvik på kontingentinntekter på ca. 2,8 millioner NOK. Det er budsjettert 

med en medlemsvekst på 73 yrkesaktive medlemmer pr måned. Den reelle nettveksten er 

78 yrkesaktive medlemmer i løpet av første halvår. Manglende medlemsvekst utgjør ca. 1/3 

av avviket. 

 

Det øvrige avviket skyldes i hovedsak kreditering av krav for tidligere perioder; stryking av 

medlemmer/utmeldinger, permitteringer og skifte av arbeidsgiver. Vi ser nå effekten av 

pandemien på inntektssiden. Andre inntekter er i tråd med budsjett. 

 

Kontingentkostnader 

Kontingentkostnader består av kontingent til LO, kontingent til andre norske organisasjoner 

og internasjonale organisasjoner. Kontingent til LO, som er den største posten, er lavere enn 

budsjettert. Dette skyldes lavere medlemstilgang og at det er fakturerte ett lavere a-konto 

beløp. 

 

Forsikringskostnader 

Forsikringskostnader (medlemsforsikringer) ligger ca. 1,4 millioner NOK under budsjett. 

Dette skyldes i hovedsak lavere medlemstall enn budsjettert. 

 

Lønn- og personalkostnader 

Lønnskostnader til ansatte er i tråd med budsjett. Møtegodtgjørelse og tapt 

arbeidsfortjeneste ligger ca. 650 000 NOK under budsjett. Dette skyldes at det var 

budsjettert med høyere «fysisk» aktivitet i 2. kvartal enn hva som lot seg gjennomføre. 

 

 

 



Avskrivninger: 

Avskrivninger er lavere enn budsjettert. Det skyldes at det ikke er foretatt større 

investeringer i første halvår 2021. 

 

Andre driftskostnader: 

Andre driftskostnader består av flere poster. De faste kostnadene er stort sett i tråd med 

budsjett, med mindre avvik på enkelte konti.  

 

Av større avvik er juridisk bistand fra LOs advokater, ekstern juridisk og annen bistand. 

 

Vi ligger noe over budsjett på drift og vedlikehold av systemer. 

 

Det var i første halvår budsjettert med lite reiser og fysiske møter, men med noe økning i 

fysisk reise- og møtevirksomhet fra andre kvartal. Pga. fortsatte restriksjoner i forbindelse 

med korona har fysisk reise- og møtevirksomhet vært lavere enn budsjettert.  
 

 

Vedtak:  Resultatregnskap pr. 30. juni 2021 tatt til orientering. 

 

 

 

Sak nr.: 050/21 Revidert budsjett for 2021.   

 

Se vedlagte utkast til revidert budsjett for 2021. 

 

Orientering v/Rebecca Heggbrenna Florholmen.  

 

Opprinnelig budsjett hadde et negativt resultat på ordinær drift på kr. - 2.770.083,- og 

revidert har et negativt resultat på kr. - 5.873.426,-. 

 

Endringer fra ordinært til revidert budsjett består av: 

 Redusert budsjetterte inntekter i henhold til reelt medlemstall. 

 Tatt ut landsmøtebudsjett 

 Tatt inn manglende poster i opprinnelig budsjett. 

 Økt juridisk bistand 

 Noe lavere reise- og oppholdskostnader 

 

 

Vedtak:  Revidert budsjett for 2021 godkjent. 

 

 

 

 

EGEN ORGANISASJON  

 

 

Sak nr.: 051/21 FLTs App. Tidligere sak 028/21. 



 

Se vedlagte notat datert 9. august 2021. 

 

Orientering v/Tina Ege. 

 

 

Vedtak:  Det investeres ikke i videreutvikling av mobil applikasjon. Administrasjon får i 

mandat å fase ut app.   

 

 

 

Sak nr.: 052/21 FLT inn i fremtiden – Veikart for prosessen videre. 

 

Se vedlagte rapport fra Metier og administrasjonen, samt notat om prosessen videre datert 

11. august 2021.  

 

Orientering v/Ulf Madsen. 

 

 

Vedtak: 1.   Notat av 11. august 2021 tas til etterretning.  

2. Rapport utarbeidet av Metier og administrasjonen godkjennes. Det lages 

en kortversjon som distribueres ut i egen organisasjon. Kommentar fra 

Merete Jonas vedrørende det å beholde studentmedlemmer når de er 

ferdig utdannet tas inn på ett egnet sted i rapporten. 

3. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av medlemmer/tillitsvalgte 

som representerer ulike nivå i forbundet. 

4. Arbeidsgruppen får i mandat å utarbeidet innspill til å forme en fremtidig 

strategi/alternativt utarbeidet en egen strategi som tar forbundet inn i det 

neste tiåret. 

5. Arbeidsgruppen ledes av forbundsleder. Administrasjon- og HR-leder er 

sekretær/prosesstøtte for gruppen. 

    

   For øvrig forespørres følgende personer om deltakelse i arbeidsgruppen: 

 

Merete Jonas, Forbundsstyret 

  Alf Edvard Masternes, Forbundsstyret 

  Ole Petter Corneliussen, Landsrådet 

  Christian Danmo, Landsrådet 

  Bente Seljebakken Klausen, Avdeling 

  Benedikte Gjellestad, Avdeling 

  Lene Sivertsen, Avdeling  

  Kent Roger Buajordet, Avdeling 

  Daniel Sværk, Ung 

          Alf Johan Antonsen, Avdeling 

 



Dersom noen av de foreslåtte personer takker nei til deltakelse, går 

administrasjonen over til å spørre personer på varalisten. Varalisten 

komplementeres med Berit Haugsland. 

6. Informasjon ut til forbundets Landsråd og tillitsvalgte gjennomføres i 

henhold til beskrivelse i notatet. 

7. Administrasjon utarbeider en kommunikasjonsplan for både intern 

kommunikasjon og ekstern som vedtas i fb st. Det bør tenkes både 

strategisk og taktisk. Det utarbeides en plan rundt 

kommunikasjonsinnhold, tidsplan og hvilke flater som skal benyttes til 

formidling. Det må også føres dialog med LO media ifht medlemsbladet. 

Kommunikasjonsplanen legges frem for forbundsstyret.  

8. Administrasjon får i mandat å jobbe videre med de anbefalte scenarioene 

beskrevet i rapporten slik at de kan fremstå som handlingsalternativer på 

kort varsel. Det jobbes også videre med forberedelser slik at vi er mest 

mulig forberedt på de prosessen som kreves. 

Forbundsstyret informeres om arbeidet. 
 

 

 

Sak nr.: 053/21 Orienteringer 

 

1. Medlemsbevegelse pr. 31. juli 2021. 

 

2. Rapportering 2. kvartal – Virksomhetsplan. 

Orientering v/Tina Ege. 

 

3. Sommerfullmakter 2021.  

Det er ikke benyttet sommerfullmakter. 

 

4. Stevning for nemd av NHO, PostNord. 

Orientering v/Ulf Madsen 

 

5. Kvartalsrapport Odin Fond pr 30.06.21 

Orientering v/Rebecca Heggbrenna Florholmen. 

 

 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

 


