
Protokoll styremøte i Fagforbundet Trondheim  

Tid: 12.05.22 

Klokken: 16- 19.00 

Sted: Fagforbundet Trondheim sine lokaler 

  

Deltagere: Finn Børge Dalen, Janne Bjørnerås, Hege Rovik, Kari Brøttemsmo, Frøydis Gaare, Anniken 

Lien van Marion, Anne Lee Mjøsund, Eirik Brovold, Mats Monsen, Sigmund Midtbø, Andreas Nervik 

Lea, Sara Shafighi, Sebastian Sæteraas, Inger Johanne Løvold, Ismail Salad Elmi, Fanny Marisol 

Røskaft, 

 

 

Forfall: Grethe Ramsland, Rebekka Steen, Øyvind Eklo, Terje Hovde 

 

Sak 38/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 39/22       Retningslinjer for tillitsvalgte i Fagforbundet Trondheim 

Retningslinjene vedlagt. 

Forslag på reviderte retningslinjer vedlagt. 

Forslag på nye kulepunkt leder: 

-Ansvar for foreningens politiske og organisatoriske arbeid 

Forslag på nytt kulepunkt yrkesseksjonene: 

-Ansvar for foreningens yrkespolitiske arbeid og påvirkning.  

-samt yrkesseksjonenes hovedlinjer, føres på kulepunkt 1.  

Vedtak: Godkjennes med nye kulepunkter 

 

Sak 40/22 Skilt ved inngangen 

Fagforbundet Trondheim har etterspurt og mottatt tilbud på nytt skilt ved inngang ute ved inngang C 

på Folkets hus. Priser på 2 stk skilt til Fagforbundet og Fellesforbundet ved inngang C 

Innvendig sveiset, lakkert ramme med veggbrakett. Kantbelyst innvendig med LED. Eskelokk sveiset 

lakkert på hver side med logo tekst utfrest og tekst logo som 8mm LED akryl gjennomstikk. Kun lys ut 

gjennom logo tekst. 



Pris på 2 stk Kr. 14.850,- tillegg kommer montering og tilkobling el. Alle priser er ekskl. mva. og frakt. 

Dette vil være et skilt som er felles med Fellesforbundet og Fagforbundet 008 

Vedtak: Det settes av inntil 20 000kr for innkjøp og montering av skilt.  

 

Sak 41/22 Fagforbundet til kamp for kvinnefotballen 

Gjennom dialog med RBK Kvinner har Fagforbundet sentralt avtalt å dekke finansiering av 

kampbilletter til storkampen på Lerkendal mellom RBK og Brann 12.Juni. Medlemmer i Fagforbundet 

Trondheim vil få 2 for 1 på billetter. Fagforbundet vil få et eget område utenfor Lerkendal på Salmar 

banen for arrangement før kampen og eget felt med 1000 sitteplasser på PepsiMax tribunen.  

Det er ingen økonomisk konsekvens for Fagforbundet Trondheim vedrørende kampbilletter.  

Fagforbundets politiske fokus på denne kampen er å sette søkelyset på likestillingen i samfunnet og 

fremheve urettferdigheten mange av våre medlemmer møter på like linje som kvinnelige 

fotballspillere både i bredde og toppidretten.  

Det er ikke kommet prisestimat på hva kostnaden for leie av Salmar banen vil være.  

Vedtak: Tatt til orientering 

 

Sak 42/22       Innkjøp av utstyr til styret 

 Det er utrykt ønske om å gå til innkjøp av Fagforbundet-sekk til styret. Sekken skal brukes i arbeidet 

som tillitsvalgt på vegne av styret.  

Pris på sekk er 351 kr pr. stk.  

Vedtak: Det kjøpes inn sekk til styremedlemmer og varamedlemmer som har behov for det. Behov 

meldes til Sara Shafighi. 

 

Sak 43/22       Politiske programinnspill fra Fagforbundet Trondheim 

Det politiske partiene i Trondheim har startet sitt programarbeid fram mot kommunevalget. Det er 

viktig for Fagforbundet Trondheim at organisasjonen på vegne av medlemmer og tillitsvalgte blir 

lyttet til. Det er derfor viktig at styret vedtar tydelige krav til de politiske programmene.  

Se vedlegg 

Vedtak: Styre sender innspill på mail til Mats Monsen.  AU utarbeider et forslag på dokument som 

er i tråd med innspill og sender ut via e-post til styret for godkjenning.  

 

Sak 44/22          Fagforbundet Trondheim sin Handlingsplan 2022 

Status handlingsplan 2022.  

Vedtak: Utsettes til neste møte.  

 



Sak 45/22          Forslag til årsmøte AØF 

Årsmøte i AØF er flyttet til 23. Juni. Det er mulig å komme med forslag på kandidater til styre.  

Vedtak: Tarjei Leistad forespørres om å sitte i styret til AØF fra Fagforbundet. Edvin Helland 

forespørres hvis ikke Tarjei Leistad har mulighet for å stille.  

 

Sak 46/22          Orientering råd og utvalg 

• Yrkesseksjonene 

- Orientering fra YKKO: 

- Sendt inn forslag til landskonferansen innen frist 1.4 

- Mehrzad deltok på regionens seksjonsledersamling 21.-22.april på Stjørdal 

- Eivind og Trude deltok på møte med ungdomsutvalget 26.4 

- Styremøte 2.mai, brev vedr «Heltid i skole» var hovedsak. 

• Ungdomsutvalget: 

- Rekrutering – 2 nye medlemmer inn i ungdomsutvalget 

- Gjennomført påskepatrulje 

- Skolebesøk på Byåsen vgs. 

- Idemyldring med yrkesseksjonene 

- Medlemskveld på Trondhjem camping 

- Utveksling med IG metall 

- Lærlingekveld planlagt 11. Mai 

- Laget plan over studentarbeid til høsten 

• Pensjonistutvalget 

• Private områder: 

- Mange enkeltsaker som krever at vi bistår 

- Ny helhetlig spes.ped modell 

- Medlemsmøte dyrepleiere  

- Turnus Trondhjem hospital  

- Planlagt lokale forhandlinger Trondheim kino 

- Tillitsvalgtkonferanse i Trondhjem Asylselskap 

• Forhandlingsutvalget 

- Helseplattformen – det er sendt en bekymringsmelding i forkant av utrulling, sammen med 

de andre forbundene 

- Interkommunalt samarbeid, infrastruktur vann 

- Lønnspolitisk drøftingsmøte 

- HØP 

- Streik 

- Samarbeidsmøte politikere 

• Streikekomiteen  

- Avholdt møte 11. mai 

 

Vedtak: Tatt til orientering.  

 

Sak 47/22 Orienteringssaker 



• AU protokoll 22.04 

• AU protokoll 05.05 

• Forberedelse streik 

- Uenighetsprotokoll med arbeidsgiver 

- Medlemmer i streikekomiteen har måttet gått ut av streikekomiteen 

• Forbundsuka 20-24. Juni 

- Yrkesseksjonene får en dag inn mot sine yrkesgrupper 

- Ønske om at tillitsvalgte får mulighet til å hente strøartikler for å dele ut til medlemmene 

- Følgebrev til forbundsuka - besøke enheter der vi har få eller ingen medlemmer 

- Oversikt over hvilke arbeidsplasser der vi har få eller ingen medlemmer 

- Legger plan sammen med yrkesseksjonen, fokus på private områder 

• Bevilgning 1. mai aksjon, Norsk Folkehjelp 

- Bevilget 1000kr 

 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

Sak 48/22        Eventuelt  

Vedtak: Ingen eventuelt saker 

 

Sak 49/22 Godkjenning av protokoll 

Oversendes for godkjenning pr. E-post innen mandag 23.05.22, innen klokken 12.  

Vedtak: Godkjent 

 

Referent: Hege Rovik 

Møte hevet: kl. 19.10 

Neste møte: 21. Juni med sommeravslutning 

 


