
Protokoll styremøte i Fagforbundet Trondheim  

Tid: 01.03.22 

Sted: Hovde Gård, Hovdeveien 10, 7130 Brekstad 

Styremedlemmer og vara innkalles til møte.  

Deltagere: Finn Børge Dalen, Terje Hovde, Janne Bjørnerås, Hege Rovik, Grethe Ramsland, 

Kari Brøttemsmo, Rebekka Steen, Frøydis Gaare, Anniken Lien van Marion, Fanny Marisol 

Røskaft, Øyvind Eklo, Anne Lee Mjøsund, Eirik Brovold, Mats Monsen og Sara Shafighi 

Vara: Thomas Albertsen, Ismail Salad Elmi, Marius Frost, Sebastian Sæteraas,  Mehrzad Rad, 

Inger Johanne Løvold,  

 

Forfall: Sigmund Midtbø, Andreas Nervik Lea, Astrid Welde Johansen, Kathrine Bue 

 

Det vil ikke være anledning til å ta permisjon fra møtet under samlingen.  

 

 

Sak 16/22 Godkjenning av innkalling 

 - Sak 21/22 fra AU som skal oversendes til styret er ikke vedlagt 

- AU protokoller ikke lagt under orientering 

-Godkjenning av saksliste mangler 

Vedtak: Godkjennes med merknader 

 

  

Sak 17/22 Handlingsplan 2022 

Hovedmålene i handlingsplanen ble godkjent av årsmøte 25.Januar. Det er videre behov for 

å utfylle, konkretisere og fordele ansvar i handlingsplanen for 2022.  

Handlingsplanen er vedlagt som et eget dokument.  

 

Vedtak: Godkjent med de endringer som framkom i møtet 

 

 

Sak 18/22 Delegater til Fagforbundets ordinære landsmøte 2022 

I oktober i 2021 skulle Fagforbundets 5. ordinære Landsmøte vært avholdt. 



På grunn av pandemien ble Landsmøtet utsatt i ett år, noe som betyr at det skal avholdes 

høsten 2022. 

Delegatene fra Trøndelag skal velges på Representantskapsmøtet som avholdes 30. – 

31.mars i år. Det skal velges både delegater og vara. 

Fra Fagforbundet Trøndelag vil regionstyret utgjør grunnstammen i delegasjonen til 

Landsmøtet. Utover dette, inviteres fagforeningene til å foreslå kandidater som kan tenke 

seg å være en del av vår delegasjon til de ulike møtene. 

Forslagene sendes til fr.trondelag@fagforbundet.no innen 28.februar. 

 

AU foreslår 4 navn ved: 

Mats Monsen, Rebekka Steen, Silje Sandum og Sara Shafighi som delegater til 

Fagforbundets landsmøte, samt 3 observatører ved Marius Frost, Finn Børge Dalen og 

Anniken Lien von Marion. 

 

Forslag som framkom i møte: 

Mats Monsen, Rebekka Steen, Kari Brøttemsmo og Sara Shafighi som delegater til 

Fagforbundets landsmøte.  

AU sitt forslag falt.  

 

Vedtak: Styret sender inn forslag på delegater og avventer forslag på observatør.  

 

Mats Monsen, Rebekka Steen, Kari Brøttemsmo og Sara Shafighi vedtas som forslag til 

delegater til Fagforbundets landsmøte.  

 

Sak 19/22 Retningslinjer for tillitsvalgte i Fagforbundet Trondheim 

I 2019 vedtok styret retningslinjer for tillitsvalgte i Fagforbundet Trondheim. Det er ønskelig å 

evaluere retningslinjene for å sikre forankring av vedtak.  

Retningslinjer er vedlagt. 

 

Vedtak: Sak utsettes til neste styremøte 

 

 

Sak 20/22 Konfliktberedskap lønnsoppgjøret 2022 

mailto:fr.trondelag@fagforbundet.no


Vi er avhengig av å ha tilgjengelige lokaler til lønnsoppgjøret 2022. Det bør være lokaler som har 

kapasitet til streikemøter og en felles streikesentral hvor tillitsvalgte kan møtes for en matbit og en 

kopp kaffe.  

LO stat er interessert i et felles samarbeid om lokaler, og det kan være formålstjenlig å også snakke 

med andre foreninger om samarbeid. Det vil også viktig å få avklart første mulige streikedag, slik at 

vi vil kunne ha lokaler klart.  

Vi vil også ha behov for flere menneskelige ressurser under lønnsoppgjøret i tilfellet streik, og det vil 

derfor være ønskelig å be regionen om tillitsvalgt ressurs.  

Det er også viktig å nedsette en felles streikekomite og en ansvarsgruppe for kultur, materiell og 

lokaler.  

Forslag til streikekomite:  

Mats Monsen 

Hege Rovik 

Roger Mogseth 

Knut Erik Elnæs 

Terje Hovde 

2 htv 

Sekretær (ansvar for dispensasjoner, streikelogg) 

Forslag til ansvarsgruppe for kultur, materiell og lokaler:  

Sara Shafighi 

2 styremedlemmer 069 

2 styremedlemmer fra 008 

Forsalg som kom frem i møte:  

Anniken Lien Van Marion – Nestleder i forhandlingsutvalget 

Grete Ramsland - sekretær  

Janne Kristin Bjørneraas - styremedlem Fagforbundet Trondheim 

Anne Lee Mjøsund - Forhandlingsutvalget 

Logistikk gruppe av tillitsvalgte.  

Vedtak:  

Streikekomite:  

Mats Monsen – AU 

Hege Rovik – AU 

Terje Hovde - AU 

2 representanter fra Hovedklubben i KS 

Grete Ramsland - sekretær  

Janne Kristin Bjørneraas - styremedlem Fagforbundet Trondheim 

2 representanter fra Fagforbundet Teknisk forening 008 



Ansvarsgruppe for kultur, materiell og lokaler: 

Sara Shafighi – AU 

Rebekka Steen – Ungdomstillitsvalgt styret 

Sebastian Sæteraas - Vara styret 

 

Sak 21/22 Årsmøte LO i Trondheim 

Det er viktig at vi sender inn innspill på kandidater vi ønsker i LO i Trondheim. Nestleder og 

opplæringsansvarlig har signalisert at de ikke har kapasitet til å fortsette i LO i Trondheim. 

 

Forslag til vedtak: Mats Monsen og Anniken Lien van Marion foreslås som kandidater til styret i LO i 

Trondheim. Styret oppfordres til å komme med flere forslag på navn. 

Forslag som framkom i møte:  

Mats Monsen som medlem i styret 

Rebekka Steen som medlem i ungdomsutvalget 

Sebastian Sæteras som medlem i ungdomsutvalget 

Kristine Leistad som medlem i ungdomsutvalget 

Finn Børge Dalen som medlem i politisk utvalg 

 

Vedtak: Forslag på kandidater sendes inn til LO i Trondheim og omegn. Våre medlemmer 
forspørres om de ønsker gjenvalg på sine plasser i LO i Trondheim og omegn. 

 

Sak 22/22 Orienteringssaker 

- Infoskriv LO i Trondheim (vedlagt) 

- Yrkesseksjoner 

- Ungdom 

- Pensjonist 

- FU 

- Private områder 

 

Vedtak: Tas til orientering 

 

 

Sak 23/22 Støtte til foreningen fotballbaner for jenter og og gutter i Kobane og Raqqa 

Se vedlagt brev fra foreningen fotballbaner for jenter og og gutter i Kobane og Raqqa.  

Det foreslås å bevilge 1000 kr.  



 

Vedtak: Sak utsettes til neste styremøte 

 

 

Sak 24/22        Eventuelt  

- Oversendelse av saker til landskonferanser for yrkesseksjonene 

Vedtak: Tas til orientering 

 

 

Sak 25/22 Godkjenning av protokoll 

Oversendes for godkjenning pr. E-post innen mandag 14.03.22 

Vedtak: Godkjent 

 

 

 


