
Protokoll styremøte, Fagforbundet Trondheim  

  

Dato: 11.01.22 

Kl: 16.00-20.00 

Sted: Teams 

   

Deltagere: Tone Aunmo, Terje Hovde, Sigmund Midtbø, Janne Bjørnerås, Hege Rovik, 

Grethe Ramsland, Kari Brøttemsmo, Frøydis Gaare, Anniken Lien van Marion, Fanny Marisol 

Røskaft,   

Wenche Sagøy, Eirik Brovold, Mats Monsen og Sara Shafighi 

  

Forfall: Hilde Lutterloh Ljones, Sebastian Sæteraas, Andreas Nervik Lea, Tom Frimann 

  

Sak 01/22 Godkjenning av innkallingen.   

 

Vedtak: Godkjent 

 

  

Sak 02/22 Referatsaker 

- AU protokoll 06.01.22 

- Rundskriv 24/21 - Fagforbundsukene 2022 

- Rundskriv 25/21 - Tillitsvalgtsuka 2022 

  

Vedtak: Tatt til orientering 

 

 

 Sak 03/22 Økonomi 

- Regnskap 2021 

- Budsjett 2022 

  

Vedtak: Budsjett 2022 godkjent, oversendes årsmøte 25.01.22. 

 

  



 

Sak 04/22 Årsmøte Fagforbundet Trondheim 

- Årsberetning 2021 

- Forslag handlingsplan 2022 

- Forslag på dirigent, forslag på Janne Kristin Bjørnerås lagt frem i møte.  

- Forslag på sekretær, forslag på Sarah Shafigi lagt frem i møte.  

- Forslag på tellekorps 

- Forslag på 2 til å underskrive protokoll 

 

Vedtak:  

-Forslag til handlingsplan godkjennes, oversendes årsmøte 25.01.22.  

 

-AU jobber videre med årsberetningen, oversendes styret pr. epost for endelig 

godkjenning.  

 

-Styret foreslår Janne Kristin Bjørnerås som dirigent på årsmøte 25.01.22.  

-Styret foreslår Sarah Shafighi som sekretær på årsmøte 25.01.22. 

-Det velges 2 til tellekorps og 2 til å underskrive protokoll i årsmøte.  

  

  

Sak 05/22 Innkommende forslag til årsmøte 

• Forslag til uttalelse på Fagforbundet Trondheim årsmøte 2022. 
 

Strømpris til selvkost! 

 

Vann, avløp, renovasjon og feiing er en samfunnsmessig kommunal infrastruktur 

som betales av alle husstander etter selvkostprinsippet som kommunal avgift, 

underlagt lover- og forskrifter. Fram til 1990 var elektrisk energi underlagt politisk 

styring, men med endring av energiloven åpnet myndighetene for at strømmen ble 

en vare på et marked. 

Fagforbundet Trondheim oppfordrer fagbevegelsen og de røde og grønne partiene 

på Stortinget til å legge strøm til husholdninger og virksomheter under et offentlig 

avgiftregime på linje med vann, avløp, renovasjon og feiing bygd på 

selvkostprinsippet. 

Den vanvittige kommersialisering av strømmen er en forskjellsskaper og etablerer et 

rikt sjikt av strømprofittører, mens vanlig folk blir ramma sterkt. 
 

Svein Olav Aarlott 

Medlem, Fagforbundet Trondheim 

 



PS. Legges ut på sosiale medier med muligheter for deling.  Sendes Fagforbundet, Fri 

Fagbevegelse, Trønderdebatt, Adresseavisa og Klassekampen. 

  

• Sak om Oppgradering av Fagforbundet Trondheims lokaler lagt frem i møte.  

       Oppgradering av Fagforbundet Trondheims lokaler 

Fagforbundet Trondheim har etter en tid «bodd» seg inn i kontorene på Folkets Hus. Vi er på 

de fleste måter fornøyd med å ha kommet hjem til vårt eget hus, men har et ønske om 

forbedringer av fasilitetene. 

Det oppleves som et problem at det er en uakseptabel lydlekkasje kontorer imellom, og det 

blir vanskelig å føre konfidensielle samtaler med medlemmer. Samtidig blir fellesarealene 

vanskeligere å utnytte, på grunn av mangel på arbeidsro. 

Utforming av ventilasjonskanaler, og lettvegger med dårlig isolerte skyvedører er 

hovedårsaken til problemet. Vi har sett på Fellesforbundets lokaler en etasje ned (som er 

identiske med våre), og ser at det er en annen verden av lydisolasjon. 

Folkets Hus har ikke et budsjett som tillater disse oppgraderingene uten at husleia vår øker 

kraftig, men vi får fortsette med den relativt lave husleia vi har pr. i dag, hvis vi tar kostnaden 

ved å bygge om lokalet. Det er vanskelig å konkretisere en sum vi vil havne på hvis vi 

bestemmer oss for dette, men arkitekt Gunnar Næss hos Link arkitekter hjelper Folkets Hus 

med å tegne opp en løsning med et forutsigbart budsjett. Forbedring av ventilasjon, flytting 

av vegger, evt. endringer av sprinkleranlegg og røropplegg, nye fronter kontorer og 

gulvbelegg er ting som må påregnes. Driftsleder på Folkets Hus har en foreløpig kvalifisert 

gjetning, der han regner mellom 1 og 1.5 millioner for å komme i mål. 

Vi har en solid egenkapital på ca. 8 millioner, og Styret ber årsmøtet om støtte for å iverksette 

opprustning av Fagforbundet Trondheims lokale 

 

Vedtak:  

-Forslag fra Svein Olav Aarlott oversendes årsmøte 25.01.22 til behandling under 

uttalelser.  

-Sak om Oppgradering av Fagforbundet Trondheims lokaler oversendes årsmøte 25.01.22. 

  

  

Sak 06/22 Forslag på delegater til LO - Kongressen 2022 

 

I Trøndelag skal det velges fire representanter og fire vararepresentanter i rekke til LO-

kongressen 30. mai – 3. juni 2022, se vedlagte brev med vedlegg. 

Fagforeningene inviteres til å sende inn forslag til trondelag@lo.no innen 19. januar 

på vedlagte underskrevne nominasjonsskjema. 

mailto:trondelag@lo.no


- Vedlagt brev fra LO Trøndelag 

- Vedlagt vedtekter 

- Vedlagt brev fra LO i Trondheim og omegn 

  

Vedtak:  

Styret foreslår John Peder Denstad og Hege Rovik som representanter til LO – kongressen 

2022. Astrid Reistad forslåes som vara.  

 

  

 

Sak 07/22 Økonomiske retningslinjer 

- Forslag vedlagt 

 

Vedtak: Økonomiske retningslinjer godkjennes med endringer og legges ved 

årsberetningen.  

 

  

 Sak 08/22 Forslag på årshjul 2022 

- Forslag vedlagt 

 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

   

Sak 09/22 Orienteringer fra utvalgene. 

  

Dette må sendes på mail til nestleder før møtestart 

-  Yrkesseksjonen Samferdsel og teknisk 

-  Yrkesseksjonen Kirke, kultur og oppvekst 

-  Yrkesseksjon Helse og sosial 

-  Yrkesseksjon kontor og administrasjon  

-  Pensjonistutvalget 

-  Hovedklubben 

-  Hovedverneombud 

-  Private områder 

 



  

Vedtak: Tatt til orientering 

 

 

 

Sak 10/22 Valgkomite 2022 

 

Vedtak: Forslag på kandidater til valgkomité sendes AU. AU foretar innstilling som sendes til 
digital godkjenning via e-post til styrets medlemmer. Den endelige innstilling legges fram i 
årsmøtet. 

 

 

Sak 11/22 Eventuelt 

- Industri aksjonen  

 

Vedtak: Tatt til orientering 
 

 

Sak 12/22 Godkjenning av protokoll  

  

Innspill til protokoll sendes pr. Epost, innen 17.01.22, kl. 12.00, etter det er protokollen 

godkjent.   

Vedtak: 

 

  

 Referent: Hege Rovik 


