
Protokoll styremøte i Fagforbundet Trondheim  

Tid: 29.03.22 

Klokken: 16- 18.15 

Sted: Fagforbundet Trondheim sine lokaler 

  

Deltagere: Mats Monsen, Sara Shafighi, Kari Brøttemsmo, Rebekka Steen, Terje Hovde, Andreas 

Nervik Lea, Thomas Albertsen, Finn Børge Dalen, Frøydis Gaare, Sigmund Midtbø og Fanny M. 

Røskaft. 

 

Forfall: Janne Bjørnerås, Hege Rovik, Øyvind Eklo, Anne Lee Mjøsund, Anniken Van Marion, Eirik 

Brovold; Grete Ramsland, Inger Johanne Løvold 

 

Sak 29/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 30/22        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: Det bevilges 1000,- kroner 

 

Sak 31/22 Årsmøte AØF - Kunngjøring 

- Forslagsfrist i henhold til vedtektene 13.05.22, vedlagt 

- Forslag til valgkomiteen AØF 

- Protokoll Årsmøte 14.06 2021, vedlagt 

Vedtak: Utsettes til neste styremøte 

 

 

Sak 32/22 Samarbeidsavtale Toppfotball kvinner 

Tidligere behandling i saken:  

Sak 21/21 Fotballprosjektet om damefotball. 

Orientering fra Mats Monsen, Leder i Fagforbundet ung. 



Et prosjekt som Fagforbundet Nasjonalt arbeider med det. 

Fokus på likestilling, i fotballen, arbeidslivet og samfunnet. 

Fotball for jenter er en av nøklene til å påvirke dette arbeidet. 

Samarbeidsavtale er laget mellom Fagforbundet og Toppfotball Kvinner 

 

Høre med andre foreninger, eks Fagforbundet Tromsø hvordan dette er gjort hos dem 

 

Vedtak: Arbeidsutvalget undersøker muligheten til å inngå mulige samarbeidsavtale med lag i 

Toppfotball Kvinner. Sak til styremøte i mai. 

 

 

- Mats Monsen har vært i kontakt med Sparebank 1 og daglig leder i Rosenborg angående 

mulig samarbeidsavtale. Orientere i møte.  

- Fagforbundet nasjonalt ønsker å invitere våre medlemmer til kamp på Lerkendal 15.mai.  

Vedtak: Saken tas til orientering. Styret bifaller ønsket om å invitere medlemmer på kamp 15. 
mai. 

 

 

 

Sak 33/22         Orientering regnskap 

- Legges frem i møte 

 

Vedtak: Regnskapet tas til orientering. 

 

Sak 34/22          Orientering råd og utvalg 

• Yrkesseksjonene – orientering fra leder YKKO og leder YKA 

• Ungdomsutvalget – orientering fra leder Ungdom. 

• Pensjonistutvalget – orientering fra leder PU. 

• Private områder – orientering fra leder. 

• Forhandlingsutvalget – orientering fra Finn B. Dalen. 

• Streikekomiteen – orientering fra leder. 

 

Vedtak: Tatt til orientering. 



 

Sak 35/22 Orienteringssaker 

• AU protokoll 08.03 

• AU protokoll 22.03 

• AU protokoll 29.03 - legges frem i møte 

• Rundskriv 01.22 - organisatorisk frikjøp 

• Rundskriv 02.22 - måltall for verving 

• Rundskriv 03.22 - organisatorisk frikjøp, erstatter rundskriv 1 

• Rundskriv 04.22 - konfliktberedskap  

 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

Sak 36/22        Eventuelt  

- Diskusjon om korona-avtalen med Trondheim kommune 

o FU vil gi en avklaring til tillitsvalgte 

Vedtak: Tas til orientering.  

 

Sak 37/22 Innkjøp av sofa til Fagforbundet Trondheim  

 
Fagforbundet Trondheim har avsatt eget rom for å kunne ta pauser under møter og gjennom dagen. 
Rommet kan også brukes til samtaler med medlemmer og tillitsvalgte. Det er ønskelig å oppgradere 
sitteplassene for at det skal være mer hyggelig og ergonomisk både for de som bruker kontoret til 
daglig, men også for at det skal være mer behagelig å kunne ta en prat med medlemmer og 
tillitsvalgte over en kopp kaffe.   
Innkjøp av sofa må være av ok kvalitet, men til en grei pris. Det foreslås å ta inntil 20 000,- kr av 
budsjettet for innkjøp av kontorutstyr.  
  

Vedtak: Det bevilges inntil 20 000,- for innkjøp av dette. 

  

 

Sak 38/22.     Godkjenning av protokoll 

Oversendes for godkjenning pr. E-post innen mandag 07.04.22 innen klokken 12. 

Vedtak: Godkjent 

Referent: Terje Hovde 

Møte hevet: Kl. 18.15 

 


