
 

Protokoll til styremøte, Fagforbundet Trondheim  

 

Dato: 19.10.21.   

Klokken 16.00-19.30 

Sted: Krambugata 8B – Fagforbundet Trondheim 

 

Servering i starten av møtet 

 

Deltagere: Tone Aunmo, Mats Monsen, Terje Hovde, Sigmund Midtbø, Janne Bjørnerås, 

Hege Rovik, Grethe Ramsland, Kari Brøttemsmo (forlot møte 17.15), Frøydis Gaare (på 

telefon), Eirik Brovold, Thomas Albertsen og Ismail Salad Elmi (forlot møte 18.15).  

 

Forfall: Sara Shafighi, Andreas Nervik Lea, Hilde Lutterloh Ljones, Anniken Lien van 

Marion, Fanny Marisol Røskaft, Wenche Sagøy, Tom Frimann 

 

  

 

Sak 73/21 Godkjenning av innkallingen.   

  

Vedtak: Godkjennes med påføring av saksnummer 

 

 

  

 

Sak 74/21 Referatsaker 



 

AU protokoller 

Rundskriv 19/21 - Mellomoppgjøret 2021 NHO avtale 453 Norges blindeforbund, kino, 

flyktningmottak m. flere. Gjennomføring av oppgjørene 2020 og 2021 

Rundskriv 20/21 - Organisatorisk behandling KS kap. 4 pkt. 4.2.1 

Rundskriv 21/21 - Strategiplan 2022 - BLE SENDT UT I MØTE 

Rundskriv 22/21 - Retningslinjer for halvering av karbonavtrykk i Fagforbundet 

 

 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

  

Sak 75/21 Budsjett 2022 

 

Prosessen med å utarbeide Budsjettet for 2022 skal settes i gang. Det bes om innspill til 

budsjett fra styret, yrkesseksjoner og utvalg. Forslag til budsjett legges fram for styret i 

desember.  

 

Vedtak: Styremøte 14. Desember blir et heldagsmøte for å behandle årsmøtepapirer. 

Klubbene, yrkesseksjonene, pensjonistutvalget og ungdomsutvalget bes komme med 

innspill og årsberetning innen 07. Desember.  

 

 

Sak 76/21 Evaluering av valgkampen 2021 

 

Fakta: Fagforbundet Trondheim har gjennom valgkampen gjennomført flere aktiviteter for å 

nå ut til medlemmer og tillitsvalgte. Før sommeren ble det delt ut utstyr og materiell til 

tillitsvalgte. Fra august ble det startet ringeprosjekt med 2 medarbeidere, samt flere fra AU 



som bidro med å ringe. Det var også aktiviteter i samarbeid med LO i Trøndelag og LO i 

Trondheim. Fagforbundet Trondheim måtte etter 1 uke med valgkamp legge vekk planene i 

samarbeid med LO på grunn av høyt smittetrykk. Da ble det bestemt at vi skulle prioritere 

arbeidsplassbesøk hvor det var mulig med gode smittevernstiltak, samt ringeprosjektet.  

 

Vedtak: Styret tar evaluering av valgkampen 2021 til orientering og innspill til 

evalueringen tas med videre til valgkampen for 2023. 

 

 

Sak 77/21 Valgkomite for klubbene 

 

For å sikre gode demokratiske prosesser i klubbene og hovedklubben er det nødvendig at 

styret bestemmer hvordan prosessen med utvelgelse av valgkomite og gjennomføring av valg 

skal arrangeres i foreningen. Organisasjonen og medlemmene er tjent med godt fungerende 

klubber, som oppleves som til stede og tilgjengelige, derfor må vi også være tidlig ute med å 

starte prosessene fram til valg av nye klubbstyrer.  

 

I henhold til vedtatte retningslinjer. 

Forslag til sammensetning av valgkomite:  

1. Klubb for oppvekst og utdanning 
2. Klubb for byutvikling 

3. Klubb for helse og velferd 

4. Klubb for interne tjenester 

5. Leder Fagforbundet Trondheim 
6. Leder Fagforbundet Teknisk 

 

Vedtak: Tatt til orientering. Mats Monsen sender ut mail til klubbene for å sette de i gang.  

 

 

 

Sak 78/21 Orienteringer råd og utvalg 



 

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst sendt pr. mail:  

Vi har siden sist måttet avlyse et nettmøte, «I laget rundt barnet», som skulle arrangeres 22.9 

fordi foredragsholder trakk seg fra oppdraget. 

Vi skal arrangere medlemsmøte den 3.11, der Rammeplan for SFO er tema. Ingri Bjørnevik 

(rådgiver Fagf sentralt) og Geirmund Lykke (leder av oppvekstkomiteen i Trondheim 

bystyre) vil være innledere. 

Vi har siden sommer hatt to styremøter; 12.08 og 18.10. 

Orientering fra hovedklubben: 

-Analysesentret – sak i bystyret 18.11.21 

-Klubbene har hatt eller har planlagt sine konferanser 

-Handlings- og økonomiplaner, budsjett og årsrapporter legges frem fredag 22.10.21.  

-Fredag 29.10.21 er det budsjettkonferanse for hovedtillitsvalgte.  

Orientering fra vernetjenesten:  

-Det har vært gjennomført 3 digitale kurs med samhandling for tillitsvalgte og verneombud. 

Må gjennomføres en evaluering.  

 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

 

 

Sak 79/21 Studietur til Brussel 16.-18.Februar 2022 

 

LOs regionskontor inviterer tillitsvalgte til studietur til Brussel. Målgruppen er tillitsvalgte i 

virksomheter som har europeisk (ikke norsk) eierskap, utsatt produksjonsbedrifter/industri i 

konkurranse med Europa som ønsker mer kompetanse rundt norsk handlingsrom som berører 

egen bransje/virksomhet, og andre tillitsvalgte som ser nytten av å lære mer om EU. 

 

Kostnadene for studieturen dekkes av hvert enkelt forbund/ fagforening eller klubb. Dette må 

være godkjent før påmelding. Flybillett bestilles av den enkelte. LO ordner reservasjon av 

hotell. 



 

Påmeldingsfrist er 10.Desember.  

LOs regionskontor i Trøndelag dekker transportkostnader i Brussel, møterom og en felles 

middag. Kostnadene for studieturen dekkes av hvert enkelt forbund/ fagforening eller klubb. 

Dette må være godkjent før påmelding. Flybillett bestilles av den enkelte. LO ordner 

reservasjon av hotell. 

 

Vedtak: Mats Monsen deltar på studietur.  

 

 

 

 

Sak 80/21 Orienteringssaker 

- Oppstart av valgkomite 27.Okt og opplæring 4.November 
- Årsmøte 25.Januar 2022 

- Tillitsvalgtkonferansen 22.-23.November 

 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

Sak 81/21 TV-aksjonen 2021 

Søndag 24.10.21 arrangeres TV-aksjonen, hvor innsamlingen skal gå til Plans arbeid for å 

bekjempe barneekteskap. Det er ønskelig at Fagforbundet Trondheim også bidrar til dette 

arbeidet gjennom å opprette en digital bøsse fra Fagforbundet.  

Vedtak: Det opprettes en digital bøsse fra Fagforbundet som postes på sosiale media. 

Fagforbundet Trondheim bevilger 10 000kr til Tv- aksjonen.  

 

Sak 82/21 Endring av protokoll fra styremøte 28.07.21 

Viser til protokoll fra styremøte 28.07.21, sak 54/21, endring i vedtak.  

Brønnøysundregistret krever signaturrett i protokoll ved endring av verv i styret.  

 



Vedtak: Mats Monsen konstitueres som leder og Hege Rovik konstitueres som nestleder 

frem til årsmøte. AU får i oppgave å legge fram forslag til opplæringsansvarlig til neste 

styremøte 10. august. Signaturrett gis til Mats Monsen og Terje Hovde. 

 

Vedtak: Styret godkjenner nødvendig endring i protokoll.  

 

Sak 83/21 Godkjenning av protokoll 

Innspill til protokollen sendes pr. E-post innen 26.10.21 innen kl. 12. Etter det er protokollen 

godkjent.  

Vedtak: Godkjent 
 

Møte hevet kl. 19.40 

Referent: Hege Rovik 


