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Det har vært et annerledes år - På godt og vondt - For oss alle. 

 

Det har påvirket oss vesentlig for hvordan vi, bl.a., har fått gjennomført vårt arbeid. 

 

Det har krevd ekstra mye av oss alle sammen. 

 

For Fagforbundet, her ved Sageneklubben og Bydel Sagene, har vi også fått 

redusert vår gjennomføring av Handlingsplanen for 2020. 

 

Ved gjennomføring av Handlingsplanen skal det påvirke så mange felt som mulig i 

vårt samfunn,  

så som arbeidsbetingelser og lønn. 

Felt som vil gi trygghet og positiv fremgang for oss alle. 

 

Handlingsplanen ble skrevet og godkjent sammen med Klubbmedlemmene 10. 

mars. 

2 dager etter ble hele Norge stengte ned! 

 

Dette, nedstengningen og Korona, har også påvirket noe av det som er første 

prioritet i vårt arbeid, som 

våre arbeidsplassbesøk,  

kunne se og snakke med våre medlemmer  

der medlemmene er 

påvirke og støtte våre tillitsvalgt 
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Jeg, som ny-innsatt VARA  (etter august som Hovedtillitsvalgt) fra februar, var 

ganske fersk når nedstengningen kom.  

Det ble ekstra mye og sette seg inn i. I tillegg til alle lover og retningslinjer som skal 

læres og gjennomføres, så var det også: 

Nye reglementer i forhold til Korona 

Ny møtegjennomføring, på data - WEB 

 

De viktigst oppgavene fikk vi allikevel gjennomført for medlemmene, som: 

Informert noe mer på mail og WEB  

Løpende saker og møter mot administrasjonen - på WEB 

Sommeravslutning for Klubben 

 

Fagforbundet sentralt har lang erfaring så, på tross av den vanskelig 

samfunnsmessige situasjonen, var det masse som allikevel kunne gjennomføres fra 

sentralt hold, bl.a. 

Se til at de endringer som måtte skje i forbindelse med Korona foregikk på 

lovmessig måte. 

At de viktigste rullerende oppgaver for Fagforbundet ble i hendetatt. 

 

Vi håper og tror at vi har lært mye av dette året som har gått! 

 

Det har gitt oss alle masse ny kunnskap, både sentralt og ute blant alle medlemmer. 

 

Dette må vi, SAGENEKLUBBEN og medlemmer, vil ta med videre! 

 

SAMMEN ER VI STERKE !! 

 

 

Oslo, 10. november 2020 

Mona Kristin Mathisen 

Hovedtillitsvalgt 
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