
 

fagforbundet.sola@sola.kommune.no   

 

 

 

 

       

 

ÅRSMØTE 

 

i Fagforbundet Sola 

 

torsdag 24. januar 2019 kl. 18:00 

 

på Sola sjukeheim, storstua 

 

 

 

Forslag til dagsorden: 

 

1.   Godkjenning av dagsorden 

2.   Konstituering av årsmøtet 

3.   Årsberetninger  

4.   Årsregnskap og revisjonsberetning 2018 

5.   Innkomne forslag 

6.   Forslag fra styret 

      a. Frikjøp    

      b. Godtgjøring til styret og sentrale tillitsvalgte 

      c. Studietur/opplæring for styret og plasstillitsvalgte 

      d. Bevilgninger 

7. Handlingsplan  

8. Budsjett 2019 

9. Valg 

 

 

Velkommen til årsmøte! 

 

 

 

Med hilsen 

FAGFORBUNDET SOLA 

 

Siri Helleland 

Leder 
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Sak 3 

 

ÅRSBERETNING  

For perioden 28.01.2018 - 24.01.2019 
 

INNLEDNING 
Her gis et kort sammendrag av fagforeningens aktiviteter i året som gikk. 

 

Organisatorisk: 

Fagforbundet Sola har hatt et aktivt år med mange utfordringer.  

 

Styret har hatt 10 styremøter og behandlet 51 saker. 

Det har blitt arrangert til sammen 4 møter med de plasstillitsvalgte/hovedtillitsvalgte. 

 

Det er i 2018 gjennomført grunnopplæring for tillitsvalgte (Fase-kurs), samt en rekke  

fag- og temakurs i Fagforbundets regi. 

 

Også dette året har vi markert Fagforbundsukene med stands og ulike tiltak på 

arbeidsplassene gjennomført av de tillitsvalgte. Leder og nestleder har vært på 

arbeidsplassbesøk, blant annet i barnehager, kommunalteknikk, park og gravlund og 

miljøtjenesten.  

  

Vi har gått ned i medlemstall dette året (10 stk). Pr. 02.01.2019 har vi 852 medlemmer.  

 

Faglig/Politisk: 

 

Fagforbundet har vært involvert i en rekke drøftingsmøter vedrørende sparetiltak, 

omlegginger og endringer i flere av våre virksomheter. 

Dette gjelder virksomheter i levekår, oppvekst og samfunnsutvikling. 

 

Fagforbundet Sola har et fagpolitisk samarbeidsutvalg med Sola AP. 

Saker og arrangementer som det skal samarbeides om:   

Arbeiderpartiet skal sørge for at utvalget drøfter alle viktige saker som har betydning for 

Fagforbundets medlemmer før sakene behandles i de ulike politiske utvalg. Det skal 

gjennomføres møter før drøftinger av økonomiplan og årlige budsjettbehandling. 

 

Fagforbundet skal selv ha ansvar for å ta opp saker som har betydning av det faglig politiske 

samarbeidet. Fagforbundet vil også engasjere seg for å få valgt politikere som prioriterer 

offentlig velferd framfor privat forbruk, og satser på fellesskapet og samarbeid med de 

ansatte framfor privatisering og konkurranseutsetting. 

 

Begge parter sørger for at man er representert på møter/konferanser hvor det er naturlig å 

delta. Derfor må det tilstrebes for bedriftsbesøk, der politikere og tillitsvalgte kommer i 

direkte kontakt med den enkelte ansatte og medlemmer. 
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1.  STYRET 

1.1 Styresammensetning. Verv. 

 

Den 25. januar 2018 gjorde årsmøtet slikt enstemmig valg av styre: 

 

Leder:    Siri Helleland   1 år (ikke på valg) 

Nestleder:   May-Lis Sundheim  2 år (gjenvalg) 

Kasserer/Fane 2  Anne Wenche Sele  2 år (ny) 

Seksjonsleder SHS:  Elisabeth Dueland  2 år (gjenvalg) 

Seksjonsleder SST:  Sigrun Tjelta    1 år (ikke på valg) 

Seksjonsleder SKKO:  Venke Jørstad Moe  1 år (ikke på valg) 

Seksjonsleder SKA:  May-Lis Sundheim             1 år (ikke på valg)            

Ungdomskontakt:   Renate Kristofa Knudsen 2 år (gjenvalg) 

Pensjonistkontakt:  Målfrid Knutsen Fatland 1 år (ikke på valg) 

Opplæringsansvarlig:  Marit Lilleskog Løvås  1 år (ikke på valg) 

Styremedlem:   William Mikalsen  1 år (ikke på valg) 

Styremedlem:   Steffen Seljeskog  2 år (ny) 

1. vara:   Yemane Sium      1 år (ikke på valg) 

2. vara:   Merete Lunde Kolnes  2 år (ny) 

 

 

1.1.1 Pensjonistutvalg 
Årsmøtet valgte pensjonistutvalg bestående av Målfrid Knutsen Fatland,  

Kirsten Hetland og Liv Else Øvrebø. Alle tre med funksjonstid 1 år. 

 

1.1.2: Valgkomité 
Styret ble gitt fullmakt til å oppnevne valgkomité. 

 

Medlemmene i komiteen har blitt oppnevnt i løpet av våren 2018.  

Merete Lunde Kolnes   SHS  1 år (gjenvalg) - fritatt 

Ivan Hadjar    SST  1 år (ny)      

Dung Anh Nguyen             SST                 1 år (ny)   

Hilde Fosse                  SKKO  1 år (gjenvalg) 

Kristoffer Hampus Holter       SST                 1 år (ny)  

 

Medlemmene i valgkomiteen, 2 personer, har deltatt på opplæring i arbeid i valgkomité 

september 2018. 

 

1.1.3:  Revisorer 
Natallia Herasimava   1 år (ikke på valg) 

Sissel Brueland   2 år (gjenvalg) 

 

Vara for revisor: 

Kristin Sjøvoll Omdahl  2 år (ny) 
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1.2 Politiske utvalg, representantskap m.m. 

Til våre tre plasser i representantskapet i Fagforbundet Rogaland ble leder, nestleder  

og Marit Lilleskog Løvås (ny) valgt for 1 år som faste utsendinger. 

 

Venke Jørstad Moe ble valgt som 1.vara, Dung Anh Nguyen ble valgt som 2. vara, og 

Sigrun Tjelta ble valgt som 3. vara. 

 

Siri Helleland, May-Lis Sundheim og Venke Jørstad Moe deltok på fylkeslagets 

representantskapsmøte våren 2018. 

Siri Helleland, May-Lis Sundheim og Marit L. Løvås deltok på fylkeslagets   

representantskapsmøte høsten 2018.  

 

Leder og nestleder ble valgt som utsendinger til representantskapet i AOF Sandnes og Jæren, 

med Venke J. Moe som 1. vara og Elisabeth Dueland som 2. vara. 

Nestleder og Venke J. Moe deltok på årsmøtet i representantskapet i AOF i 2018. 

 

Leder og nestleder ble av årsmøtet oppnevnt som utsendinger til representantskapet i LO 

Stavanger og omegn. William Mikalsen ble oppnevnt som 1. vara og Renate K. Knudsen ble 

oppnevnt som 2. vara. 

Leder og William Mikalsen deltok på årsmøtet i LO Stavanger og omegn. 

 

Leder er valgt som fast medlem i Administrasjonsutvalget (ADMU), nestleder er 

varamedlem. 

Nestleder er valgt som fast medlem i Arbeidsmiljøutvalget (AMU), leder er varamedlem. 

 

2.  STYRETS AKTIVITETER 

 

2.1 Styremøter 
Det er i perioden avholdt 10 styremøter. Styret har behandlet 51 saker.  

Plasstillitsvalgte har fått tilsendt innkalling og referat til styremøtene via e-post og har vært 

invitert til styremøtene, uten møteplikt.  

 

2.2 Møter med plasstillitsvalgte 

I mai og november var det fellesopplæring for plasstillitsvalgte i alle seksjoner.  

I mai var tema årlig oppdatering av Hovedavtalen og hva som er viktig å passe på når en er 

med å drøfter utlysing av stillinger. Høstens tema var drøfting, medbestemmelse, omstilling, 

omorganisering, overtallighet. 

Møtene har ikke hatt så god oppslutning fra de plasstillitsvalgte som vi skulle ønske.  

 

2.3 Aktivitet i seksjonene 

Aktiviteten i seksjonene har stort sett dreid seg om videreformidling av informasjon og 

opplæringstilbud til medlemmene i de respektive faggruppene, samt informasjon og verving i 

forbundsukene. 

I april og mai 2018 har det blitt holdt møter (opplæring) med de plasstillitsvalgte i 

yrkesseksjonene Helse og sosial og Skole, kultur og oppvekst. Det ble tatt opp faglige tema 

som helligdagsturnus, pedagognorm og rosa kompetanse.  

Pensjonistutvalget har arrangert tur til Baroniet i Rosendal og julekos.  
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2.4 Leder-/nestledersamlinger 
Leder har deltatt på 2 samlinger, nestleder har deltatt på 1samling i løpet av året.  

 

3. OPPLÆRING 

 
3.1 Tillitsvalgtopplæring 

Også i 2018 er det gjennomført tillitsvalgtopplæring: 

9 tillitsvalgte har gjennomført Fase1 opplæring. 

1 tillitsvalgte har påbegynt Fase2 opplæring. 

 

Leder/HTV og nestleder/HTV har deltatt på  2 dagers forhandlingskurs  

 

En rekke plasstillitsvalgte og styremedlemmer har ellers deltatt i ulike kurs og seminarer 

gjennom året, jfr. egen årsrapport fra opplæringsleder. 

 

3.2 Opplæring for seksjonslederne 
Det har ikke blitt tilbudt særskilt opplæring for seksjonsledere i 2018.  

 

4. MEDLEMSUTVIKLING 

 

4.1 Verving 
Vervetiltak har vært arbeidsplassbesøk, velkomstbrev til nyansatte, samt plasstillitsvalgtes 

innsats i virksomhetene, noe som også dette året ble trappet opp i forbundsukene. 

 

Det har dessverre vært nedgang i medlemstallet i 2018 (-10 stk).  

Fire medlemmer har gått bort.  

Vi har hatt en opprydning i medlemsregisteret og strøket medlemmer som ikke lenger betaler 

kontingenten. Det er også utfordrende å verve nye medlemmer når en arbeider i åpent 

landskap (Rådhuset).  

Handlingsplanen for 2018 hadde målsetting om netto 62 nye medlemmer.  

Vi har 852 medlemmer pr 02.01.2019. Av disse er 593 yrkesaktive.  

 

 

5. FORHANDLINGER 

Lokale lønnsforhandlinger 2018  

I kommunen ble det gjennomføres forhandlinger i kapittel 5 og kapittel 3.   

10. – 14. september 2018. 

Styret oppnevnte Siri Helleland og Sigrun Tjelta til forhandlingskomite. 

Kapittel 5: Forhandlingene i kapitel 5 gikk veldig bra. Alle fikk fra kr 12.500.- og oppover. 

Kapittel 3.4.3: Dette gjelder mellomledere. Ifm. Lederløftet ble noen av mellomlederne hevet 

til kr 610.000,-. Fagforbundet forhandlet frem ca kr 12.000.- på toppen av dette.  

 

Kapittel 3.4.2: Virksomhetsledere, ca kr 14.000.-  

Sammendrag: Godt klima i forhandlingsmøtene. 
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6.  HOVEDTILLITSVALGTE  

6.1 Frikjøp. Fordeling av HTV-ressursen 
Med basis i Hovedavtalen frikjøpte kommunen en hovedtillitsvalgtressurs for Fagforbundet 

på 160 % stilling i 2018. 

Fagforbundet Sola dekker i tillegg 30 % stilling, fordelt med 10 % til lederfunksjonen  

og 20 % til nestlederfunksjonen. 

 

I året 2018 har frikjøpsressursene vært fordelt slik:  

Siri Helleland: 80 % HTV og 10 % leder 

May-Lis Sundheim: 80 % HTV og 20 % nestleder. 

 

6.2 Hovedtillitsvalgtes aktiviteter 
Fagforbundets to HTV-er har deltatt fast i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og 

Administrasjonsutvalget (ADMU), i rådmannens møter med hovedtillitsvalgte og i ulike 

arbeids- og prosjektgrupper.  

Av disse kan nevnes: 

Medbestemmelsesmøter med personalsjef og kommunalsjefer i tjenesteområdene Oppvekst,  

Levekår og Samfunnsutvikling.  

Medbestemmelsesmøter med barnehagesjef og skolesjef.  

Omstilling kommunikasjonsavdelingen. 

Sammenslåing av «utearbeiderne» i Park og gravlund og Kommunalteknikk. 

Arbeidsgruppe organisering nytt sykehjem. 

Arbeidsgruppe nytt rådhus. 

Digital strategi for Sola kommune. 

Innspill til revidering av lokal lønnspolitisk plan. 

Innspill til arbeidsgiver vedrørende politisk sak om økonomiske og styringsmessige 

konsekvenser ved bygging av flere kommunale/private barnehager.  

De hovedtillitsvalgte har også i 2018 vært involvert i ett betydelig antall tilsettingsprosesser. 

 

HTV-ene har deltatt i tillitsvalgtsamlinger på regionsnivå både i første og andre halvår. 

Kontakten med fylkesregionskontoret har vært god. 

.  

6.3 Samarbeid med arbeidsgiver 

Også i 2018 har det pågått krevende prosesser med omorganisering og endringer i 

virksomhetene. 

Dette har stilt store krav til samarbeidet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte.  

For Fagforbundet har det vært viktig å sikre god involvering av tillitsvalgte og vedlikeholde 

de etablerte arenaene for medbestemmelse. Her er plasstillitsvalgte en viktig og nødvendig 

ressurs.  

 

6.4 Samarbeid med andre fagforeninger 

Fagforbundet Sola har også i 2018 hatt et nært og godt samarbeid med de andre 

fagforeningene i kommunen og med de to hovedverneombudene. 

På grunn av kommunesammenslåing har det ikke blitt avholdt regionmøter med andre 

fagforeninger i region 2 (Randaberg, Sandnes, Kvitsøy/Finnøy/Rennesøy). 
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7.  DIVERSE   
 

7.1 Medlemsmøter 

Den 14. juni 2018 hadde vi medlemskveld på Ølbergtunet med rebusløp og quiz. 

Sommergave ble delt ut til alle og det vanket premier til vinnerne av rebusløp og quiz. 

Lars Enevoldsen fortalte om fordelene med LO favør. 

Det var servering av pizza (grunnet grillforbud). 

Ca. 35 medlemmer som deltok. 

 

Den 23.oktober 2018 ble det avholdt medlemsmøte med valg av HTV.  

Anne Kristine Helleland fra Kompetansesenteret og Hovedverneombud Christoffer Johansen 

tok oss gjennom tema varsling.   

I forkant av møtet ble det sendt ut e-post med informasjon om valg av hovedtillitsvalgt 

(HTV) og oppfordring til å melde seg til vervet som HTV - til alle yrkesaktive medlemmer.  

Vi gjennomførte valg av HTV og Siri Helleland ble gjenvalgt for to nye år.  

Valgperioden 2019-2021.  

Det deltok 19 yrkesaktive medlemmer. 

 

7.2 Strikkekafé 

Fagforbundet Sola og NSF Sola har arrangert strikkekafé, 5 treff i 2018.  

Ca 20 deltakere hver gang. 

 

7.3 Forbundsukene 
Forbundsukene ble arrangert 25. – 31. juni og 26. nov – 2. desember 2018. 

Vi hadde stand på Sola sjukeheim. 

Utdeling av Go morgen yoghurt til ansatte i Kongshaug, Helsehuset, flere barnehager, Park 

og gravlund og utearbeiderne i Kommunalteknikk. Vi har også levert ut pepperkaker og 

klementiner til ganske mange arbeidsplasser.  

 

Vi har også i 2018 arrangert adventskalender blant våre yrkesaktive medlemmer. 

Denne har og i år blitt veldig godt mottatt. Se også 7.5. Noen av gevinstene er gitt av 

næringslivet i Sola. 

 

7.4 Pensjonisttreff 

Foreningen mottok i 2018 midler fra forbundet sentralt til pensjonistutvalgets arbeid.  

 

Det ble arrangert busstur. Buss og sjåfør fra Finnøy Buss. Kaffe og vaffel på Hotell Fugl 

Fønix i Etne, så videre til Baroniet i Rosendal. Videre gikk turen til Rosendal Turisthotell 

hvor det ble servert middag og dessert.  
17 pensjonister deltok.  

  

Onsdag 12.12.2018 var det førjulskos for pensjonister i Fagforbundet Sola.  Møtet ble holdt 

på Sola sjukeheim.  Det ble servert riskrem, kaffe, gløgg og småkaker.  Tørres Sande fra 

fylkesregionen deltok. Marianne Evensen leste fortelling fra Ajax og Jostein Evensen 

underholdt med trekkspill. 

Det ble en vellykket kveld. 17 pensjonister deltok. 

 

mailto:fagforbundet.sola@sola.kommune.no


 

fagforbundet.sola@sola.kommune.no   

 

 

7.5 Medlemspleie  

Vi har rabattavtale med Sola Strand Hotel om reduksjon på spabehandlinger i noen ukedager, 

samt rabatter på overnatting. 

 

Vi har også i 2018 arrangert adventskalender blant våre yrkesaktive medlemmer. 

Det har blitt trukket ut en vinner fra 1. til og med 24. desember 2018. 

Gavene har blitt delt ut av leder/nestleder/styremedlemmer. 

Denne har blitt veldig godt mottatt. 

Våre tillitsvalgte på Sola sykehjem har sammen med tillitsvalgte fra Norsk sykepleierforbund 

arrangert strikke kafé på Sola sykehjem 5 ganger i 2018. Ca 20 personer har deltatt hver 

gang. 

 

7.6 Kontorsituasjonen 

Fagforbundet har kontorplass i åpent landskap i midlertidig rådhus, Kanalsletta 3 på Forus. 

Der har vi arbeidsplass i nærheten av hovedverneombudene og de andre forbundene. 

Dette gjør at vi har et godt og tett samarbeid og kan ha løpende drøfting av diverse saker. 

I tillegg disponerer vi midlertidig møtelokale og kontor i 5. etg. på Soltun. Denne ordningen 

er vi veldig godt fornøyd med. 

 

7.7  Bevilgninger  

Styret ble gitt fullmakt til å disponere kr 10.000 til humanitære formål gjennom året. 

Disse pengene har blitt delt likt og gitt til Fagforbundets Barneby i Angola og Norsk 

folkehjelp.  

Årsmøtet bevilget kr 5.000 til 1.mai arrangement i Sola.  

 

Avslutning 

Styret vil avslutningsvis takke alle våre tillitsvalgte og medlemmer for god innsats og godt 

samarbeid i 2018 ! 

 

Takk også til våre kolleger i Fagforbundet Rogaland og Kompetansesenteret for verdifull 

bistand gjennom året. 

 

 

 

Sola, 07.01.2019 

For styret i Fagforbundet Sola 

 

Siri Helleland 

leder 
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ÅRSRAPPORT OPPLÆRING 2018 
AVD. 458 FAGFORBUNDET SOLA. 

 
I løpet av 2018 har tillitsvalgte og styremedlemmer deltatt på forskjellige kurs og 
seminarer. 
Styret har vedtatt at alle tillitsvalgte skal ha Fase1 kurs, og de bør ha Fase2 kurs. 
Alle nye tillitsvalgte får også tilsendt Fase0, den digitale opplæringen. 
Elisabeth Abrahamsen har påbegynt Fase2 opplæringen i 2018. 
Det er flott at tillitsvalgte prioriterer disse kursene som gir en økt forståelse og 
kunnskap om det viktige vervet som tillitsvalgt i Fagforbundet. 
 
DELTAKELSE PÅ DIVERSE KURS/SEMINARER I 2018 

Kurs/seminar Dato Sted Deltakere 

 
Fase1 

 
Mars 
 
 
 
 
 
 
September 

 
Bryne 
 
 
 
 
 
 
Bryne 
 
 

Steffen Seljeskog 
Natalia Herasimava 
Luis Miguel Fernandes de Sousa 
Anne Marit Tjora Vigdel 
Ragna Danielsen 
Faber Antonio Årstad 
 
Anna Mirowska 
Monica Frantzen 
Christer Sørheim 
 

 
Kurs for erfarne 
tillitsvalgte 

 
16.-17. April  

 
 

Siri Helleland 
Lill Mellemstrand 
Renate K. Knudsen 
Elisabeth Dueland 
Venke Jørstad Moe 
Anders Håland ?? 

 
Konferanse for 
vernetjenesten i 
Fagforbundet 

 
10. – 11. 
April  

 
Oslo 

 
Mona Sæbø Tyssvang 
Marianne Pedersen 
Anne Kristin Myklebust 
Christoffer Johansen 

 
Storsamling 

 
25.-26. April 

 
Sola 

Siri Helleland 
Elisabeth Dueland 
Sigrun Tjelta 
Målfrid Fatland Knutsen 
Venke Jørstad Moe 
Renate Kristofa Knudsen 
Steffen Seljeskog 
Anne Wenche Sele 
 

 
PBL-FUS kurs for 
tillitsvalgte 

 
Mars 

 
Stavanger 

 
Hilde Sandvig 
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Samling for HTV og 
TV i andre 
avtaleområder. 
 

 
4.-5.April 

 
Sandnes 

 
Siri Helleland 
Hilde Sandvig 

Leder og nestleder 
Samling  

8.-9. mai 
3. desember 
11. 
desember 

Danmark 
Stavanger 
Stavanger 

Siri Helleland 
Siri Helleland 
May-Lis Sundheim  
 

 
Turnuskurs  
 

 
Oktober 

 
Sandnes 
 

 
Anna Mirowska 

 
Valgkomitékurs 
 

 
September 

 
Stavanger 
 

 
Ivan Hadjar 
Dung Anh Nguyen 

 
Kurs for 
ungdomstillitsvalgte 
 

 
11.-12. 
september 

 
Stavanger 

 
Renate Kristofa Knudsen 

Samling for 
opplæringsansvarlige 

3.- 4. Mai 
6.Desember 
 

Stavanger 
Stavanger 

Marit L. Løvås 
Marit L. Løvås 

Fase2  
Del 1 
Del 2 

Oktober 
November 

 
Forus 

 
Elisabeth Abrahamsen 

Kasserersamling/ 
Fane 2 samling 

Februar 
Oktober 

 
Stavanger 

 
Anne Wenche Sele 

 
Fane 2 samling  

 
Februar 

 
Stavanger  

 
Siri Helleland  

 
Forhandlingskurs 

19.-20. 
November 

 
Forus 

Siri Helleland 
May-Lis Sundheim 

 
Vervesamling 

22. februar 
18. Oktober 

 
Stavanger 

 
May-Lis Sundheim 

 
Uføre- og 
pensjonistkonferanse 

 
November 

 
Stavanger 

 
Liv-Else Øvrebø 

Fase3  
Kompetansegivende 

2018 -  
våren 2019  

Oslo 
Bergen 

Siri Helleland  

 
                                                 

Sola 12.12.2018 
Marit Lilleskog Løvås 
Opplæringsansvarlig 
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Sak 4  

     
  

BUDSJETT OG REGNSKAP 2018 

 
      

       

   

Budsjett 2018   Regnskap 2018   

       EGENKAPITAL 
     

       2 Bank brukskonto 01.01.2018 
 

         312 588,63  
 

451 671,28 
 3 Bank høyrente 01.01.2018 

 
         534 079,69  

 
537 283,69 

 Sum egenkapital 01.01.2018 
 

         846 668,32  
 

988 954,97 
 

       INNTEKTER 
      

       10 Kontingent inntekter(ref fra forbund) -650 000,00 
 

-667 437,16 
 50 Renteinntekter 

 
-3 000,00 

 
-3 456,00 

 Sum inntekter 
 

-653 000,00 
 

-670 893,16 
 

       UTGIFTER 
      

       12 Kontingent medlemsk og lignende 26 000,00 
 

31 850,56 
 20 Gaver blomster kranser etc 

 
20 000,00 

 
7 580,00 

 21 Kursvirksomhet 
 

140 000,00 
 

93 868,98 
 22/23 Medlemsarrangement/møter 

 
126 000,00 

 
83 632,97 

 24 Stipend og div.bevilgninger 
 

20 000,00 
 

15 000,00 
 25 Kontorrek trykksaker/annonse/porto 30 000,00 

 
18 759,66 

 26 Telefon 
  

0,00 
 

0,00 
 27 Kompetanse / Studie 

 
0,00 

 
0,00 

 30 Lønn og Honora 
 

270 000,00 
 

264 879,95 
 34 Arbeidsgiveravg 

 
11 000,00 

 
10 513,00 

 40 Bilgodgjørelse oppgavepl/reiseutgifter 5 000,00 
 

2 521,40 
 70 Landsmøte  

 
0,00 

 
0,00 

 Sum utgifter 
  

648 000,00 
 

528 606,52 
 

       Overskudd-/Underskudd 
 

-5 000,00   -142 286,64   
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Sak 5  

 

Innkomne forslag:  

Ingen innkomne forslag innen fristen 28.12.2018. 
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Sak 6  

 

Forslag fra styret  

6.a Frikjøp  

       Styrets innstilling:  

       Med basis i Hovedavtalen frikjøpte kommunen en hovedtillitsvalgtressurs for  

       Fagforbundet på 160 % stilling i 2018. 

       Fagforbundet Sola dekket i tillegg 30 % stilling, fordelt med 10 % til lederfunksjonen  

       og 20 % til nestlederfunksjonen. 

       Denne ordningen videreføres i 2019. 

     

6.b Godtgjøring til styret og sentrale tillitsvalgte  

       Styrets innstilling:  

       Leder, nestleder, kasserer, fane2 ansvarlig og opplæringsansvarlig gis et 

       fast beløp, kr 10.000,- fra årsmøte til årsmøte.  

       Yrkesseksjonsledere gis et fast beløp, kr. 4.500,- fra årsmøte til årsmøte, pluss  

       kr. 250,- pr. gjennomført styremøte, til sammen maks. kr. 7.000,- fra årsmøte til årsmøte.  

       Styremedlemmer og varamedlemmer gis et fast beløp, kr 3.500.-  fra årsmøte til årsmøte,  

       pluss kr. 250,- pr. gjennomført styremøte, til sammen maks. kr. 6.000,- fra årsmøte til  

       årsmøte. 

       Dersom noen av de sistnevnte tillegges faste og arbeidskrevende oppgaver, gis  

       vedkommende et beløp på inntil kr. 6.000,-. 

       Honoraret utbetales etter første styremøte etter årsskiftet.  

 

6.c  Studietur/opplæring for styret og plasstillitsvalgte    

       Styrets innstilling: 

       Fagforbundet nasjonalt har som en av sine satsingsområder i 2019 valgt å satse på   

       plasstillitsvalgte (ptv). Dette er noe vi i Fagforbundet Sola ønsker å satse på også lokalt.  

       Vi ser at det til tider kan være utfordrende å få plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene  

       våre. Det er viktig for våre medlemmer at vi har ptv ute på arbeidsplassen for å kunne  

       opprettholde samarbeidet med arbeidsgiver og ha reell medbestemmelse.  

       Blant annet ved omstillinger og ansettelser. 

       Styrets forslag er å overføre deler av overskuddet fra 2018 på kr. 100.000,- til   

       2019 og bruke resterende beløp på kr 150.000,- fra egenkapitalen for å finansiere  

       studietur for styret og ptv. 
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6.d  Bevilgninger 

       Styrets innstilling: 

 1. Det bevilges kr. 5.000,- til 1. mai arrangement i Sola i 2019. 

 2. Dette fordeles slik: 

     a. Fagforbundets Barneby i Angola bevilges kr. 10.000,-. 

     b. Norsk Folkehjelp bevilges kr. 5000,-. 
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Sak 7 

 

 
FAGFORBUNDET SOLA - HANDLINGSPLAN 2019 

 

Styreaktivitet:  Minst 8 styremøter  

Tillitsvalgtmøter: 4 faglige tillitsvalgtmøter 

Medlemspleie: Sosiale treff etter behov/ønsker 

Kontinuerlig oppdatering av internettsidene og facebook 

Informasjonsbrosjyrer  

Arbeidsplassbesøk fra hovedtillitsvalgte  

Strikkekafé 

Adventskalender    

Pensjonistarbeid: Medlemsturer/-treff med servering og kulturelt innslag  

   Kurstilbud  

Verving:  Målsetting 2019: netto 62 nye medlemmer 

Medlemsmøter: Minst ett felles medlemsmøte med faglig tema  

Seksjonsarbeid: To medlemsmøter i hver seksjon 

Faglig informasjon, formidling av opplæringstilbud 

 

Opplæring: Fullført Fase0 kurs og Fase1 kurs for alle plasstillitsvalgte og 

styremedlemmer 

Påbegynt Fase2 kurs for alle plasstillitsvalgte 

Opplæring av seksjonsledere 

  

Fagforbundsuke: Kombineres med tiltakene ovenfor 

 

Solidaritetsarbeid: Bevilgninger til Fagforbundets barneby i Angola og liknende prosjekt  

Verving av faste givere til barnebyen 

Holdningsskapende arbeid, informasjon 
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      Sak 8 
  

  
  

Budsjett 2019  

       

      

   
  

Budsjett 
2019 

 

      EGENKAPITAL 
    

      2 Bank brukskonto 01.01.2018 
    3 Bank høyrente 01.01.2018 
    Sum egenkapital 01.01.2018 
  

                  -    
 

      INNTEKTER 
     

      10 Kontingent inntekter(ref fra forbund) 
 

-650 000,00 
 50 Renteinntekter 

  
-3 000,00 

 Sum inntekter 
  

-653 000,00 
 

      UTGIFTER 
     

      12 Kontingent medlemsk og lignende 
 

34 000,00 
 20 Gaver blomster kranser etc 

  
20 000,00 

 21 Kursvirksomhet 
  

120 000,00 
 22/23 Medlemsarrangement/møter 

  
126 000,00 

 24 Stipend og div.bevilgninger 
  

20 000,00 
 25 Kontorrek trykksaker/annonse/porto 

 
30 000,00 

 26 Telefon 
   

0,00 
 27 Kompetanse / Studie 

  
250 000,00 

 30 Lønn og Honora 
  

295 000,00 
 34 Arbeidsgiveravg 

  
14 500,00 

 40 Bilgodgjørelse oppgavepl/reiseutgifter 
 

5 000,00 
 70 Landsmøte  

  
0,00 

 Sum utgifter 
   

914 500,00 
 

      Overskudd-/Underskudd 
 

  261 500,00 
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Sak 9 

VALG 

Valgkomiteen fremmer slik innstilling: 

 

Styre  

 Leder:   Siri Helleland      2 år (Gjenvalg) 

Nestleder:  May-Lis Sundheim   1 år (Ikke på valg)  

Kasserer:                       Sigrun Tjelta                               1 år (Ny)  

Fane 2:                           Renate K Knudsen                     1 år (Ny)  

Seksjonsleder YHS: Elisabeth Dueland          1 år (Ikke på valg) 

Seksjonsleder YST: Dung Anh Nguyen    2 år (Ny)  

Seksjonsleder YKKO: Venke J. Moe     2 år (Gjenvalg) 

Seksjonsleder YKA: Gunhild Blindheim Bergo   2 år (Ny)     

Ungdomskontakt:  Renate K. Knudsen    2 år (Gjenvalg)  

Pensjonistkontakt: Målfrid K. Fatland                      1 år (Gjenvalg) 

Opplæringsansvarlig: Marit L. Løvås                  2 år (Gjenvalg) 

Styremedlem:  Steffen Seljeskog                1 år (ikke på valg) 

 1.Varamedlem: Yemane Sium                  2 år (Gjenvalg)  

2.Varamedlem:            Merete Lunde Kolnes    1 år (ikke på valg) 

 

Valgkomité 

1.         1 år  

2.        1 år 

3.                                                                                     1 år   

4.                                                                                         1 år  

 

Revisorer 

Sissel Brueland      1 år (Ikke på valg)   

Torill Sunnevåg                  2 år (Ny)  

Vara: Kristin Sjøvoll Omdahl      2 år (Gjenvalg) 

 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

Fast:  Nestleder       1 år (ikke på valg)  

Vara:  Leder                      1 år (ikke på valg) 
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Administrasjonsutvalget (ADMU) 

Fast:   Leder                      1 år (ikke på valg)  

Vara:  Nestleder              1 år (ikke på valg) 

 

 

Fagforbundet Rogaland, Representantskapet  

1. Leder       1 år  

2. Nestleder     1 år  

3. Venke Jørstad Moe                                     1 år  

1. Vara:                                        1 år (På valg) 

2. Vara: Marit  L Løvås                1 år (På valg) 

3. Vara:  Sigrun Tjelta                 1 år (På valg) 

 

 

AOF Sandnes og Jæren, Representantskapet  

1. Leder       1 år  

2. Nestleder     1 år  

1. Vara:  Venke Jørstad Moe                           1 år (På valg) 

2. Vara: Elisabeth Dueland                                1 år (På valg) 

 

 

LO Stavanger og omegn, Representantskapet  

1. Leder     1 år  

2. Nestleder      1 år  

1. Vara:                                             1 år (På valg) 

2. Vara: Renate K. Knutsen                                1 år (På valg) 

 

Pensjonistutvalg 

Det oppnevnes et pensjonistutvalg bestående av Pensjonistkontakten i styret 

og 2 andre pensjonister.  Alle med funksjonstid til årsmøtet i 2020.   

  

Hovedtillitsvalgte 

Siri  Helleland                   2 år (Valgt høsten 2018) 

 May-Lis Sundheim       1 år  

 

Styrets fullmakt til oppnevning 

Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne valgkomité og vararepresentanter til de 

ulike verv etter behov. 

Anbefalte retningslinjer for valg bør benyttes. 
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