
 

Protokoll nr.: 07/19 

fra forbundsstyremøte 

24. september 2019 fra kl. 17.00,  

  

 

 

 

 

 

Til stede: 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 Riise 

 

 

 

Dessuten møtte:  Anne Sundvoll, Tone Eriksen og Frode Ersfjord. 

 Kai Hovden, LO Media.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den utsendte saksliste med sakspapirer ble godkjent. 

 



EGEN ORGANISASJON 

 

 

Sak nr.: 060/19  Godkjenning av protokoll fra møte 20. august 2019. 

 

 

Vedtak:  Protokoll fra 20. august 2019 godkjent. 

 

 

 

Sak nr.: 061/19  Kontrollkomiteens beretning for 2018. 

 

 

Vedtak:  Behandling av kontrollkomiteens årsberetning for 2018 utsettes da  

  Kontrollkomiteens årsberetning ikke forelå skriftlig i forkant av møtene. 

  Beretningen ble fremlagt muntlig for i landsrådsmøte i forkant. 

 

  Enstemmig vedtatt. 

   

 

  

Sak nr.: 062/19 Reviderte retningslinjer for økonomisk støtte til konferanser 

   for medlemmer og tillitsvalgte i FLTs avdelinger og regioner. 

 

Se vedlagte notat, samt forslag til nye retningslinjer og avtalen med AOF. 

 

Orientering v/Arnstein Aasestrand og Tone Eriksen. 

 

Med bakgrunn i vedtak ble det nedsatt en arbeidsgruppe som har jobbet ut i fra følgende 

mandat: 

 

Arbeidet med endring retningslinjer til økonomisk støtte til konferanser for medlemmer og 

tillitsvalgte i FLTs avdelinger og regioner gjøres etter følgende mandat: 

 

• Tydeliggjøre definisjonen om at konferanser i hovedsak er et opplæringstiltak som 

ikke dekkes av forbundets øvrige sentrale skoleringstiltak. 

• Retningslinjene må tydeliggjøre definisjonen av de 4 forskjellige konferansetyper, 

Avdelingskonferanser, Regionkonferanser, Konsernkonferanser og Lønnskonferanse, 

med tanke på innhold, varighet og formål 

• Konkretisere økonomiske prinsipper for tildeling 

• Tydeliggjøre likhetsprinsippet og forutsigbarhet for avdeling og forbund 

Arbeidsgruppa skal ha som mål å levere sitt forslag til administrasjon slik at denne kan 

fremme dette som en sak i forbundsstyremøtet i september, slik at nye retningslinjer kan 

vedtas og gjelde fra 1.12.2019 (frist for søknad om lokale konferanser). 

 



Etter at vedtak ble fattet i Forbundsstyret ble Regionrådgiverene bedt om å gi innspill til 

hvem som burde være deltagere i arbeidsgruppa. Etter deres innspill fra ble følgende 

forespurt og samtlige takket ja til å delta: 

 

Odd Rune Simonsen (avd 4) 

Jan Tommy Steen (avd. 10) 

Hanne Finanger (avd 17) 

Bjørn Romsbotn (avd 22) 

Ronald Walsøe (avd 59) 

Alf Edvard Masternes (FLT SVV)  

 

Flere av deltakerne er studieledere i avdelingene de tilhører. 

 

Fra administrasjonen har fagansvarlig for kurs, Laila Nordsveen og Tone P. Eriksen 

(arbeidsgruppens leder) deltatt i arbeidet. 

 

Gruppa har avholdt 3 heldagsmøter, samt hatt e-post utvekslinger i mellom møtene.  

 

Tone Eriksen gjennomgikk hovedtrekkene i de nye retningslinjene. Det foreslås at 

søknadsfristen endres til 15. oktober med åpning for unntak (fra og med søknadsåret 2021). 

Videre foreslås det at refusjonskrav sendes direkte til AOF med kopi til forbundet. 

Dagpakkesatsen foreslås å økes fra 600,- til 750,-. Reiseutgifter foreslås dekket med inntil kr 

1.500,- og utenlandsreiser dekkes med inntil 1.000,- totalt pr deltaker. Hensikten med de 

nye retningslinjene er å skape forutsigbarhet og gi grunnlag for likebehandling. 

 

 

Vedtak:  Retningslinjer for økonomisk støtte til konferanser i avdelingene vedtas og 

gjelder fra og med konferanseåret 2020. For året 2020 er søknadsfristen 1. 

desember 2019. Administrasjonen får mandat til å vurdere om tekst i 

retningslinjene som omfatter eksempler justeres, alternativt legges i vedlegg.  

Eventuelle endringer i framtidige retningslinjer skjer før 1. juli hvert år.  

Ordningen evalueres første gang innenfor fristen, slik at eventuelle endringer 

kan gjøres før 1. juli 2020. Avdelingene informeres i rundskriv og på flt.no.   

 

 

 

Sak nr.: 063/19 Ivaretakelse av tillitsvalgte. 

 

Orientering v/Arnstein Aasestrand. 

 

Arbeidet omfatter konflikthåndtering, kollegastøtte, debriefing og den vanskelige samtalen. 

Det er produsert kursbeskrivelse og underlag for kommende kurs i konflikthåndtering. 

Kollegastøtte tilbyr ikke forbundet som formalisert kurs. Den vanskelige samtalen 

innarbeides som nytt materiell i standardkurs. 

 

Etter planen tilbys to nye kurs innenfor denne tematikken på superkurs i 2020. 

 



 

Vedtak:  Informasjonen ble tatt til orientering. 

 

Forslaget om å etablere en pool/nettverk av frivillige som ledd i kollegastøtte 

svares opp av forbundets administrasjon. 

To kurs kjøres i regi av superkurs 2020 

Ytterligere aktiviteter er en pilot i forbindelse med kvinnekonferansen og en 

større regionkonferanse.  

 

 

 

Sak nr.: 064/19 Tillitsvalgtåret 2019.  

 

Orientering v/Arnstein Aasestrand. 

 

LO fastsatte tillitsvalgtsåret for 2019. LO har hatt et arbeid med å intervjue tillitsvalgte 

gjennom LO-media. Besøk i bedrifter sammen med politisk ledelse var foreslått som felles 

tiltak. I FLT deltar de politisk valgte på slike aktiviteter, samt regionrådgiverne.  

 

LO ved distriktskontorene planla konferanser ute i regionene med 60 deltakere. LO har 

modifisert dette og jobber fram program gjennom sine regioner. Her trenger FLT hjelp fra 

ytre organisasjon til å promotere disse konferansene. Tiltakene vil vare inn i 2020. 

Arrangement på Youngstorget tilpasset familier ble gjennomført. Dette kan mulig 

gjennomføres til å bli et årlig arrangement.  

 

FLT har egen signatur som sendes tillitsvalgte. FLT har utarbeidet filmsnutter som skal brukes 

til profilering og til opplæringsøyemed. Det gjennomføres bedriftsbesøk ut året for å snakke 

med tillitsvalgte og fange opp innspill. FLT gjennomfører en medlemsundersøkelse 

senhøsten 2019. 

 

 

Vedtak: Informasjonen ble tatt til orientering. 

 

 

 

Sak nr.: 065/19 FLT på Sosiale medier (SoMe).  

 

Orientering v/Frode Ersfjord. 

 

Alle forbund er på sosiale medier og det er blitt del av vår hverdag. Men hvor skal FLT legge 

oppmerksomheten sin? FLT er p.t. aktive på Facebook, Instagram og LinkedIn. 

FLT er også på SnapChat, men prioriterer dette ikke høyt.  

 

FLTs App er også en sosial media-kanal, som vi eier og som vi påvirker selv. 

FLT tilpasser stoff til tidspunkter hvor befolkningen er aktive på sosiale medier. 

 

 



Vedtak: Informasjonen ble tatt til orientering. 

 

 

Sak nr.: 066/19 Orienteringer. 

 

1. Fondsobligasjonslån og ansvarlig lån Sparebank 1 Østlandet 

2. Medlemsbevegelse per 31. august 2019.  

 

 

Vedtak: Informasjonen ble tatt til orientering. 

 

 

 

Sak nr.: 067/19  Eventuelt. 

 

Merete Jonas etterlyste svar på håndtering av funksjonelle problemer med App`en. 

Pushvarsel fungerer ikke.  

 

Administrasjonen svarte at saken er behandlet og videresendt leverandør.  

 

 

 


