
Protokoll styremøte 14.12.2021 

Tilstede: Terje Hovde, Mats Monsen, Hege Rovik, Sara Shafigi, Grethe Ramsland, Kari 

Brøttemsmo, Wenche Sagøy, Eirik Brovold, Fanny Marisol Røskaft, Anne Lee Mjøsund, 

Sigmund Midtbø, Tone Aunmo, Frøydis Gaare, Anniken Lien Van Marion,  

 

Forfall: Janne Bjørnerås, Tom Frimann, Andreas Lea, Hilde Lutterloh Ljones, Thomas 

Albertsen 

Ikke møtt: Sebastian Sæteraas, Ismail Salad Elmi 

 

Sak 84/21.         Godkjenning av innkalling  

-  Innkalling utsendt 09. desember 

Vedtak: Godkjennes 

 

Sak 85/21 Økonomiske retningslinjer 

AU har revidert de økonomiske retningslinjene og legger frem forslag for styret.  

Følgende forslag ble fremmet på styremøte:  

Forslag 1 fra AU: 

Utvalgsledere og styremedlemmer 3000kr 

Varamedlem over 50 % oppmøte 3000kr 

50 % møteforfall vil medføre 200 kr pr. oppmøte 

 

Utvalgsledere får i tillegg 3000kr i fast honorar for vervet man innehar. 

 

Forslag 2 fra Grete Ramsland: 

Utvalgsledere og styremedlemmer 3000kr 

Varamedlem over 50 % oppmøte 3000kr 

50 % møteforfall vil medføre 200 kr pr. oppmøte 

 

 

Utvalgsledere får i tillegg 6000kr i fast honorar for vervet man innehar. 

 

AU sitt forslag vedtatt mot 2 stemmer 

Vedlegg: Forslag til økonomiske retningslinjer 

Vedtak: Endelig forslag med endringer legges frem i neste styremøte. 

 

Sak 86/21       Gjennomføring av årsmøte 



 

Med bakgrunn i smittesituasjonen har Fagforbundet sentralt besluttet at ingen skal avholde fysiske 

årsmøter i januar. Styret må ta en vurdering på hvordan vi skal avholde vårt årsmøte som er satt til 

25. Januar 2022.  

Følgende forslag ble fremmet på styremøte:  

Forslag 1 fra Grethe Ramsland:  

Fagforbundet Trondheim søker om å få utsatt årsmøte til slutten av mars. 

Forslag 2 fra Terje Hovde:  

Fagforbundet Trondheim avholder sitt årsmøte digital på planlagt dato 25. januar 2022.  

 

Forslag fra Terje Hovde vedtatt mot 3 stemmer.  

 

Vedtak: Årsmøte gjennomføres digitalt 25. januar 2022.  

 

Sak 87/21 Handlingsplan 2022 

 

- Evaluering av handlingsplan 2021 

- Hvilke mål og tiltak fra strategiplanen skal vi prioritere i 2022?  

- Ansvarsfordeling 

Vedlegg: Handlingsplan 2021 

                 Strategiplan 2022 

 

Vedtak: AU jobber videre med handlingsplan og legger frem forslag i neste styremøte.  

 

Sak 88/21 Årshjul 2022 

- Opplæring 

- Konferanser 

- Arbeidsplassbesøk 

- Forbundsuka 

- Tillitsvalgsuka 

- Temakveld for tillitsvalgte og medlemmer  

- Kurs og aktiviteter i regi regionen 

 

 



Vedtak: Innspill oversendes opplæringsansvarlig og forslag til årshjul legges frem på neste 

styremøte.  

 

Sak 89/21 Regnskap 2021 og Budsjett 2022 

 

- Legges frem i møte 

Vedtak: Au tar med seg innspill om inkludering/styrking av private områder, oppussing av 

kontoret og medlemstilbud og legger fram forslag til neste styremøte.  

 

Sak 90/21 Beretning 2021 

          - Legges frem i møte 

Vedtak: Utsettes til neste møte, innspill til årsberetningen sendes inn pr. epost.  

 

Sak 91/21          Forespørsel fra Wing Hockey Damer 

 

Jeg er engasjert i kvinne hockey og jente hockey i aldersbestemte klasser. 

Har i den siste tiden skjønt at det må til et engasjement på den siden som handler om 

spons/interesse i samfunnet . 

Fagforbundet er en organisasjon som kan være med og hjelpe Wing med dette . 

Lurer derfor på om fagforbundet kan være en organisasjon som hadde vært fin og samarbeide med . 

F.eks. vi fikk invitere deres medlemmer på kamp.  

 Og wing damer kunne brukes ved arr av for eksempel event hos dere . Som feks hockey kamp 

imellom trøndelag og østladet fagforbundet . 

Wing har alt av utstyr og ressurser som trengs for og igjennomføre dette i praksis. Koster egentlig 

bare is leie og noen kr til leie av utstyr  

Blir medlemmer av fagforbundet veldig intrressert i og være supportere så spesial deal på supporter 

utstyr.  

Vi kan arrangere mat og drikke før kamp osv osv osv . 

Damene trenger også støtte . Så ren spons avtale går ann . Men det er mye mer verdt hvis deres 

medlemmer skjønner hva som er viktig med og komme og støtte og kjøpe en kopp kaffe på kamp.  

Ikke minst den psykiske biten med at andre bryr seg og ser hva de presterer i et manns dominert 

miljø. 

Håper på et positivt svar slik at vi kan forsette dialogen og lage en konkret avtale . Både og tilgang til 

invitasjon og eventuell spons  . 

 Hilsen Ingebrigt Kolås 



Legger frem PowerPoint i møte om ønskelig 

Vedtak: Styret ønsker ikke å inngå en avtale med Wing Hockey damer på dette tidspunkt.   

 

Sak 92/21           Invitasjon til Trondheim konferansen 

 

TRONDHEIMSKONFERANSEN FELLES KAMP FOR ARBEID OG FAGLIGE RETTIGHETER 

i Trondheim 28. – 30. januar 2022 

Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 ved Lerkendal stadion 

 

Deltakeravgift Trondheimskonferansen 2022: 

Kr. 2.350,- pr. person betales til LO i Trondheim og omegn – bankkontonr. 4200.09.59663, 

P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim. 

Deltakeravgiften dekker bl.a. lunsjbuffet lørdag og søndag, forfriskende pausebuffét om 

formiddag og forfriskende pausebuffet om ettermiddag og kaffe/te og mineralvann. 

 

Vedlegg: Invitasjon  

Vedtak: De som ønsker å delta gir beskjed til Terje Hovde.  

 

Sak 93/21.        Orientering 

- Rundskriv 22/21  

- AU protokoller 02.11, 22.11, 02.12, 06.12 

- Brev fra valgkomiteen, brev vedlagt 

- Svar til valgkomiteen, brev vedlagt 

- Orientering fra utvalgene 

 

Vedtak: Tatt til orientering  

 

 

Sak 94/21       Medlemsmøte for hovedklubben 

Det skal avholdes medlemsmøte med valg av hovedtillitsvalgte og klubbstyre.  

Vedtak: Medlemsmøte for hovedklubben avholdes digitalt 24.januar 2022.  

 

 

Sak 95/21        Godkjenning av protokoll 

 



Protokoll godkjennes pr. Epost innen mandag 21. desember kl. 12.00 

Vedtak: Godkjent 

 

Referent: Hege Rovik 


