
 

Protokoll nr.: 10/17 

fra konstituerende forbundsstyremøte 

avholdt 15. desember 2017 

fra kl. 09.00, på forbundskontoret 

  

 

 

 

 

 

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

   Merete Jonas, Trond Rødsjø, Terje Sagstad, Alf Edvard 

   Masternes, Helge Stølen Reiestad, Camilla Hanses, 

   Line Aufles, Heidi Apeland, Jens Olav Hagebakken  

 

 

 

Forfall:   Bjørn Nedreaas, Lars Christian Nilsen, Rune Heggem, Truls Riise 

   

 

 

Dessuten møtte:  Nina Henriksen, Marit Gabler, Johan Martin Leikvoll. 

   Rebecca Heggbrenna Florholmen under behandling av  

   sak 078/17, 079/17, 080/17, 081/17  og 082/17. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den utsendte saksliste med sakspapirer ble enstemmig godkjent. 



EGEN ORGANISASJON 

 

 

Konstituering av forbundsstyret. 

 

De nærmest følgende saker, er saker som naturlig hører til det konstituerende møte, så som 

praksis i forbindelse med møter og godkjenning av protokoller og en presentasjon av de 

fullmakter administrasjonen har fått av det tidligere forbundsstyret m.m. 

 

Forbundsleder Ulf Madsen åpnet møtet og ønsket nye og tidligere forbundsstyremedlemmer 

velkommen til konstituerende forbundsstyremøte. 

 

Det ble foretatt en presentasjon av alle forbundsstyremedlemmene. 

 

 

 

Sak nr.: 070/17  Forbundsstyreprotokoller. Rutiner for behandling og godkjenning. 

 

Forbundsstyret diskuterte rutiner for behandling og godkjenning av protokoller. Det var 

enighet om at protokollene skal være mer beskrivende ift saksfremlegg og hva som er 

intensjonen med vedtaket. I de saker forbundsstyret ikke er omforent, vil stemmegivning bli 

protokollert. 

 

 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

 

Sak nr.: 071/17 Økonomisk rammer, saksområder, fullmakter. 

 

Se vedlagt retningslinjer for  

- Medlems- og tillitsvalgtskolering (lokale tiltak) 

- Rekruttering og profilering 

- Kulturstøtte 

- Støtte til pensjonistgrupper 

- FLTs Utdanningspris  

 

1. Medlems- og tillitsvalgtskolering (lokale tiltak) 

Innvilgelse av kortkursstipend skjer i henhold til egen retningslinjer vedtatt av  

forbundsstyret. 

 

Orientering v/Arnstein Aasestrand. 

 

2. Rekruttering/profilering 

Søknad om støtte fra avdeling(er) i forbindelse med rekrutterings- og profileringsvirksomhet 

og som er tidsbegrenset innenfor et budsjettår.  

 



Innenfor rammen av kr. 150 000,- pr. søknad. 

 

Orientering v/Arnstein Aasestrand. 

 

3. Bevilgninger 

Søknad fra avdeling(er), organisasjoner og foretak som er av interesse for forbundet, eller 

etter initiativ fra forbundets administrasjon. Innenfor rammen av kr. 150 000,- pr. bevilgning. 

 

Orientering v/Ulf Madsen 

 

4. FLTs Kulturstøtte 

Kulturstøtte kan tildeles grupper, organisasjoner eller institusjoner som arbeider for å 

fremme arbeiderbevegelsens kultur og holdninger. Med kulturbegrepet i denne 

sammenheng menes også idretts- og fritidsaktiviteter.  

 

Kulturstøtten er på inntil kr. 300 000,- pr. år og kan deles mellom flere søkere. Det er FLTs 

lokalavdelinger som kan fremme søknad og det må gis en begrunnelse for søknaden. 

 

Orientering v/Arnstein Aasestrand. 

 

5. Støtte til pensjonistgrupper i FLT. 

Formålet for støtteordningen er å oppmuntre til større aktivitet ved å støtte registrerte 

pensjonistgrupper i avdelingene økonomisk i forbindelse med reiser/arrangementer. Det 

forutsettes at reisene/arrangementene har et faglig innhold og at det fremkommer i 

søknaden. Rammen for disse tiltakene er kr. 300 000,- pr. år. 

 

Orientering v/Arnstein Aasestrand. 

 

6. FLTs Utdanningspris. 

Prisen tildeles årlig etter nominasjon/søknad. Prisen er på kr. 150 000,- pr år, men kan deles 

mellom flere prisvinnere. 

 

Orientering v/Ulf Madsen.  

 

7. Rapportering 

Administrasjonen rapporterer til forbundsstyret i forbindelse med fremleggelse av kvartals-/ 

halvårs og årsregnskap. 

 

Orientering v/Ulf  Madsen. 

 

 

Vedtak: Redegjørelsene, med korrigeringer, tatt til etterretning. Retningslinjene  

gjøres kjent for avdelingene. Administrasjonen kommer tilbake til 

forbundsstyret med reviderte retningslinjer for FLTs Utdanningspris. 

 

 

 



Sak nr.: 072/17 Godkjenning av protokoll fra Landsmøtets siste dag 07.11.17. 

 

Se vedlagte utkast til protokoll, med merknader, fra Protokollkomiteen.  

 

 

Vedtak: Protokoll fra landsmøtets siste dag 07.11.17 godkjent, med de merknader

  som fremkommer fra Protokollkomiteen. 

 

 

 

Sak nr.: 073/17 Gjennomgang av nye vedtekter, samt andre vedtak fra redaksjons- 

   komiteen for vedtekter og organisasjonsmessige spørsmål. 

 

Ulf Madsen redegjorde for endringer i vedtektene, vedtatt på Landsmøte 4. – 7. november 

17, samt for forslag som ble vedtatt oversendt det nye forbundsstyret av Landsmøte. 

 

 

Vedtak: Vedtekter for 2018 – 2021 og andre vedtak tatt til etterretning. 

 

 

 

Sak nr.: 074/17 Gjennomgang av Prinsipprogram 2018-2021, samt andre vedtak fra 

   redaksjonskomiteen for Prinsipprogram og faglig/politiske saker. 

 

Arnstein Aasestrand redegjorde for nytt Prinsipprogram og uttalelser som ble vedtatt på 

Landsmøte 4. – 7. november 2017.  

 

 

Vedtak: Prinsipprogram, tariff- og næringspolitisk uttalelser og andre vedtak tatt til 

etterretning. 

 

 

 

Sak nr.: 075/18 Prosjekt 9.18 – Status og fremdrift. 

 

Ulf Madsen redegjorde for status og fremdrift i Prosjekt 9.18. Hovedfokus fremover vil være 

medlemmene, både eksisterende samt nyrekruttering. Prosjekt 9.18 er en sentral del i dette 

arbeidet. I januar 2018 starter implementeringen av prosjekt og å ansettelse av fem 

regionsrådgivere. 

 

 

Vedtak: Det nedsettes en tverrfaglig prosjektgruppe i administrasjonen som innstiller i 

de faglige beslutningsprosessene frem til prosjektet går over til drift.  

 

Organisasjonsavdelingen i forbundet vil ha gjennomføring – og driftsansvaret i 

oppgaver som naturlig tilligger dette området i prosjektet. 

 



Regionrådgiverstillingene som enhet legges organisatorisk inn i stab direkte 

under forbundsleder fram til implementeringsfasen er over. Fornyet 

vurdering av organisatorisk plassering gjøres når regionrådgiverne er over i 

driftsfasen. 

 

Administrasjonen får i oppgave å implementere prosjekt 9.18 i tråd med 

vedlagte notat og vedtak fra landsmøte. 

 

 

 

Sak nr.: 076/17 Innkomne forslag, ikke vedtekts forslag – vedtatt oversendt det nye 

forbundsstyret, samt forslag vedtatt av Landsmøtet. 

 

Ulf Madsen redegjorde for forslagene som ble vedtatt på Landsmøte 4. – 7. november 2017, 

og la frem forslag til prosess for hvordan forslagene skal iverksettes. Alle forslag kommer 

tilbake til forbundsstyret i form av innstilinger. 

    

 

Vedtak: Tatt til etterretning.  

 

 

 

Sak nr.: 077/17 Forbundsstyrets arbeidsform. 

 

Orientering v/Ulf Madsen 

 

 

Innstilling: Forbundsstyret vil være mer synlig og jobbe tettere sammen med 

fagkompetansen i administrasjonen. Videre vil forbundsstyret bruke 

 Landsrådet mer aktivt. Forbundsstyrets arbeidsform vil bli diskutert også 

 fremover. 

 

 

 

Sak nr.: 078/17 Økning av forbundskontingent f.o.m. 1. januar 2018. 

 

Se vedlagt oversikt.  

 

Kontingenten endres fra 1. januar 2018 i henhold til landsmøtevedtak.  Forbundskontingent 

økes ekstraordinært med kr. 10,00 pr. mnd.  Se for øvrig pkt. 5 – Egen organisasjon og 

forslag 303, pkt. 4 (Landsmøtevedtak). 

  

 

Orientering v/ Rebecca Heggbrenna Florholmen. 

 

 

Vedtak: Tatt til orientering. 



 

Sak nr.: 079/17 Regulering av beløpsgrenser pr. 1. januar 2018. 

 

Se vedlagte oversikt. 

 

Beløpsgrenser gjeldende fra 1. januar 2018:  pr. år  pr. mnd: 

A-kontingent – lønn/ytelser på eller mer en 90% 390 367 32 531 

B-kontingent – lønn/ytelser på >70% og <90% 303 618 25 302 

C-kontingent – lønn/ytelser på mindre enn 70% 303 618 25 302 

 

Orientering v/Rebecca Heggbrenna Florholmen. 

 

 

Vedtak: Beløpsgrenser reguleres med 3,19 % gjeldende fra 1. januar 2018 

 

 

 

Sak nr.: 080/17 Økning av forsikringspremie f.o.m. 1. januar 2018.  

 

Se vedlagte oversikt over endring av forsikringspremie pr. 1.1.2018. 

 

Orientering v/Rebecca Heggbrenna Florholmen. 

 

 

Vedtak: Ihht. vedtektenes § 21 pkt. 1 og 4, endres forsikringspremien fra 1.1.2018 slik 

 at denne dekker de totale utgiftene i forbindelse med forbundets kollektive 

 forsikringer. 

 

 Aldersdifferensiert premie innføres for medlemmer >67 år i tråd med vedtak i 

 Sparebank1. 

 

 

 

Sak nr.: 081/17 Kvartalsregnskap 3. kvartal 2017.  

 

Se kvartalsregnskap for 3. kvartal 2017. 

 

Rebecca Heggbrenna Florholmen redegjorde for kvartalsregnskap 3. kvartal 2017. 

Regnskapet viser ett underskudd på kr. – 4 656 958,- mot budsjettert kr. – 6 690 458,-. Det 

lavere underskuddet skyldes i hovedsak at en rekke Landsmøtekostnader ikke blir bokført før 

i 4. kvartal. 

 

 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

 

 

 



 

Sak nr.: 082/17 Revidert budsjett for 2018. 

 

Se forslag til revidert budsjett for 2018. 

 

Rebecca Heggbrenna Florholmen la frem revidert budsjett for 2018. Det budsjetteres med 

ett underskudd på kr. – 4 854 019,- for 2018. Underskuddet skyldes i hovedsak ansettelse av 

fem nye regions rådgivere. Underskuddet er forventet å minske etter hvert som  prosjekt 

9.18 gir effekter i form av medlemsvekst. 

 

 

Vedtak: Revidert budsjett for 2018 godkjent. 

 

 

 

Sak nr.: 083/17 5. Uni World Congress den 17 – 20 juni 2018, og 5. Uni Womens`s  

   Conference 14-15 juni 2018 i Liverpool. 

 

Se saksnotat datert 8. desember 2017.  

 

Orientering v/Ulf Madsen. Bestilling av hotellrom må gjøres nå, slik at delegasjonen kan bo 

samlet. 

 

 

Vedtak:  Fra forbundet deltar følgende: 

   

  5. UNI World Congress 17 -20 juni 2018: 

  Ulf Madsen, delegat 

  Aud Marit Sollid, delegat 

  Arnstein Aasestrand, observatør 

  Terje Sagstad, observatør 

  Trond Rødsjø, gjest 

  Merete Jonas, gjest. 

   

  5. UNI Womens`s Conference 14-15 juni 2018: 

  Aud Marit Sollid, delegat 

  Merete Jonas, delegat 

  Ulf Madsen, observatør 

   

 

 
 
Sak nr.: 084/17 Møteplan 2018. 

 

Vedtak: Forbundsstyremøter i 2018: 

 23. januar  

 20. februar 



 20. mars 

 24. april 

 22. mai 

 26. juni 

 13. – 15. august ifbm Arendalsuken 

 18. september 

 16. oktober 

 13. november 

 14. desember 

 

 Møtene avholdes vanligvis i forbundets lokaler, og starter normalt kl. 11.00 

  

 Landsrådsmøter: 

 4. og 5. april 

 15. oktober  

 

 

  

Sak nr.: 085/17 Orienteringer 

 

1. Forbundsstyret: 

a) Camilla Hanses er p.t. ansattes representant i forbundsstyret. Frode Janborg er vara. 

b) Styrehonorar, fastsatt av Landsmøtet er på kr. 2 500,- pr. møte og utbetales 2 ganger 

pr. år (juni/desember). 

c) Nina Henriksen er sekretær for forbundsstyret. 

d) Administrasjonen deltar på forbundsstyremøtene etter behov. 

2.  Forbundsstyret bruker møtesystemet Admincontrol. Forbundsstyrets medlemmer får 

tildelt I-pad til dette formål. 

3.  Kandidater til LOs regionsråd og –konferanser. 

4. Medlemsbevegelse pr. 30.11.2017. 

 

 

 

Sak nr.: 086/17 Eventuelt. 

 

1. Forbundsstyret er invitert på bedriftsbesøk til Hydro på Haugalandet for presentasjon av 

pilotprosjekt. Forbundsstyret takket ja og kommer tilbake til dato for avreise.  

2. Helge Stølen Reiestad spør om SMS er sendt ut alle medlemmer om nedlastning av app og 

bemerker at han ønsker å bruke app`en til promotering av arrangement. 

Kommunikasjonsavdelingen følger dette opp 

 

 


