
 
Nr. 1. 2017 

Her kommer vårt første Fygeark i 2017! 

Årsmøtet er over og styrer og andre verv er besatt med nye og gamle engasjerte 

medlemmer. 

”Fygearket” er et informasjonsbrev som sendes til alle medlemmene i Fagforbundet, Helse 

Stavanger HF. 

Arket kommer ut 2 ganger i året og blir sendt til yrkesaktive per e-post.  Pensjonister og 

uføre får egen utgave.  

Dersom du hører om medlemmer som ikke får dette, ta kontakt med leder eller tillitsvalgte i 

Fagforbundet, slik at vi kan nå alle medlemmene. 

Fagforbundet avd. 211 arrangerer; julebord i desember, og tidvis sommertur i juni. Vi ønsker 

alltid størst mulig deltakelse på disse arrangementene.  

Vi arrangerer også medlemsmøter i løpet av året.  Mange av medlemmene er med på disse 

arrangementene, noe vi setter pris på. Har du innspill eller ønsker om aktiviteter, gi oss 

tilbakemeldinger via din tillitsvalgt eller direkte til HTV i Fagforbundet. 

 

 

De hovedtillitsvalgte i Fagforbundet har sine kontorer i bygningen du ser på bilde.  

HTV, Egil Olsen Mobil 91004687 oleg@sus.no 

HTV, Aud A Mydland  Mobil 90846680 amyd@sus.no 

HTV, Sigve Romslo Mobil 91915051 sro@sus.no 

 

Vår hjemme side: http://avd211.fagforbundet.no 
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Aktiviteter 

Vi avholder ulike arrangementer i løpet av året! 

Medlemsmøte onsdag 19. april – 2017. Hvor vi har invitert populære og velkjente 
professor Ingvard Wilhelmsen til å holde foredrag for oss.  
Sommertur 1. juni. 
Julebord 07.12.17 kl.18:00. Park Inn Hotell (gamle KNA hotell)  
Det blir utdeling av merker for 25 års medlemskap i Fagforbundet og 40 års medlemskap i 
LO. 
Januar 2018, kl. 18:30. Årsmøte avholdes i kantinen psyk divisjon. Dato ikke avklart 
 
Det sendes ut egen invitasjon til arrangementer, samt at det legges på vår nettside! 

http://avd211.fagforbundet.no 

Oversikt over våre plasstillitsvalgte og annen informasjon, finner du på vår nettsider! 

 

http://avd211.fagforbundet.no 

Styret avd. 211 
 

Funksjon Navn  e-post mobil 

Leder Sigve Romslo  
sro@sus.no 
 

91915051 
97595581 
51518150 

Nestleder Astrid W 
Sevland 

seva@sus.no 51 51 82 90   

Kasserer Arild 
Rasmussen 

fagforbundet211@hotmail.com 95704559 

Styremedlem Oddgeir 
Østrem 

omod@sus.no 99453040              

Seksjonsleder 
SKA 

Marit Larssen marit.larssen@sus.no 5151 5236     

Seksjonsleder 
SHS 

Aud A 
Mydland 

amyd@sus.no 51518140 
90846680 

Seksjonsleder 
SST / opplæring 

Anngun Vea-
Klungtvedt 

anngun.kristin.vea.klungtvedt@sus.no 
 

46930905 

Pensjonist/ ufør 
TV 

Margit G 
Vistnes 

gladvisnes@gmail.no 
 

92057 219   

Ungdoms TV Amina Røsvik aabros@sus.no 41564289 

HTV Egil Olsen oleg@sus.no 
 

51518132 
91004687 
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Vil du treffe oss på stand? 

 
Møt oss i forbundsuken juni og desember. Vi avholder stand ved markedsplassen på SUS 
kl.10.00 til 12.00. Datoer sendes ut senere. 
Eller kom innom i portbygget (Gamle porten) 
 
 

Hjemmesider til å følge med på aktuelle tema innen spesialisthelsetjenesten 
 

  Link til sykehussiden: www.fagforbundet.no/sykehus 

Liker du Fagforbundet? https://www.facebook.com/fagforbundet 

  

I Fagforbundets medlemsportal http://medlem.fagforbundet.no 

finner du oversikt over dine tillitsvalgte, tariffavtaler, rettigheter, kursoversikt og andre 

fordeler   

 

Økning av beløpet til klesgodtgjørelse, for dem som har dette per i dag 

 
Det har i lengre tid vært en særavtale for Fagforbundets medlemmer som arbeider innen 
psykiatri/rusbehandling når det gjelder klesgodtgjørelse.  Disse har tilkommet kr. 100 pr. 
mnd. Denne avtalen er nå utvidet til også å omfatte ansatte ved LAR 27 og satsen er økt til 
kr. 150,- pr. mnd. for alle som har klesgodtgjørelse. 
 
 

Personlige tillegg i de lokale forhandlingene  

 

Har du noen kurs/ utdanninger som gir studiepoeng og som du ikke får betalt for per i dag. 

Send oss vitnemål slik at vi kan prøve å forhandle frem penger for dette dersom det blir 

lokale forhandlinger dette året. 

 

Ny informasjon om almanakken 

 

Hvorfor ikke almanakk til alle? 

Mange lurer på hvorfor vi ikke sender almanakk til alle medlemmene slik vi har pleid å gjøre. 

Hovedgrunnen til at almanakken ikke sendes ut er at ny teknologi, kalender på mobil og 

håndbøker med almanakkdel gjør at behovet for en medlemsalmanakk ikke er til stede i like 
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stor grad som tidligere. Det er verken god økonomi eller miljøvennlig å sende almanakk til 

flere titalls tusen medlemmer som ikke bruker den. Det har blitt informert flere ganger om 

at almanakken ikke sendes til alle, men likevel er det mange medlemmer som ikke har fått 

med seg informasjonen.  

Meningen med ikke å sende almanakken til alle, men kun til de som ønsker seg den, er som 

sagt å unngå at almanakker går i søpla. 

 

  

Savner du almanakken: Lageret av almanakker for 2017 gikk tomt i romjula og det ble 

informert om at vi var utsolgt på nettsida til nettbutikken. Det ble utsendt epost til alle 

medlemmer, med informasjon om at det ble trykket opp flere almanakker som 

medlemmene kunne bestille. Dette lageret er nå tomt og det trykkes ikke opp flere. 

Vær raskere med din bestilling neste år! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er du fornøyd og føler deg ivaretatt som medlem av Fagforbundet, fortell alle om det. 

Spesielt de som er uorganiserte! 

Er du derimot misfornøyd med noe, fortell oss om det! 

 

 

 

 

 

 

 

Foreningen har nå for første gang over 2000 medlemmer. Av disse er over 1450 yrkesaktive.  

 

Dersom alle verver et nytt medlem blir vi dobbelt så store 

 

 

 

Fagforbundet er for deg som mener tverrfaglig samarbeid 
og respekt er et bedre alternativ en profesjonskamp 



 
 


