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lnnledning
Ved slutten av âtret2020hadde vi store forventninger til at 2021 skulle bli et normalt år. Vi
planla aktiviteter utfra våre styringsdokumenter og strategiplaner. Vi fikk fort en opplevelse
med at det ikke ville fungere, årsmøte ble utsatt og gjennomført7 juni202l. Alle aktiviteter
måtte justeres i tråd med nasjonale og lokale smittevernregler.
Det har skapt en del utfordringer for organisasjonen, vår synlighet ut til medlemmene har ikke
vært som ønsket. Det har gättpä bekostning av færre arbeidsplassbesøk, vanskelig med valg
og rekruttering av nye tillitsvalgte. Mye er blitt flyttet over til digitale løsninger, noe som i
korte perioder kan fungere godt. Vi har mistet mye av det gode sosiale samholdet, de gode
diskusjoner som skaper en god dynamikk i hele organisasjonene.
Selv om pandemien rammet oss hardt, har vi Ëtt til en del gode tiltak når mulighet for å
treffes ftsisk har vært til stede. Der er blitt gitt sosiale opplevelser for medlemmene,
medlemsmøter ogtillitsvalgts samling. Vi har også fått gjennomført skolering av nye
tillitsvalgte, selv om vi har et etterslep på gode videre skolering for medlemmene.
Vi har fätt gjennomført valgkamp for Fagforbundets viktigste saker, og håper at vi på sikt kan
se noen gode resultater.

Hovedoppgjøret i 2020 bar sterkt preg av Covid l9 - pandemien, forhandlingen ble forsinket
og de økonomiske rammene for oppgjøret ble dramatisk endret ettersom landet stengte ned.
Men pandemien synliggjorde samtidig hvilken uvurderlig innsats Fagforbundets medlemmer
g¡ør pâ ulike områder og hvor viktig jobben deres er både for innbyggere og mottagere av
tj enestene som utføres.
Det var knyttet store forventninger til mellom oppgjøret 2021. Fagforbundets medlemmer
innenfor de forskjellige tariffområdene sikret kjøpekraft - og unngikk dermed streik i den
svært krevende situasjonen som våre medlemmer stod i. Der ble satt av en pott til lokale
forhandlinger for mange av våre medlemmer, det er et krevende arbeid og kunne prøve å i
møte komme alle krav som våre medlemmer har. Noe ble veldig fomøyd mens andre ble
misfornøyd med resultatet i lokale forhandlinger.
Gjennom hele året har vi vært tilgjengelig for medlemmer og andre samarbeidspartnere pr
mail og giennom ftsiske møter nar det har vært mulig.

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:

Fagforeningsstyrte Navn Organisatorisk
frikiøp og
frikiøpsprosent

Honorar i kr

Leder Marqrethe Kaarvaaq 100
Nestleder Hilde Lalid Fredriksen 50
Opplærings-
ansvarlig

Monika E. Høie 12600

Kasserer Grethe K Håvarstein 100
Leder yrkesseksjon
helse oq sos¡al

Astrid Elin
Johannessen

25200

Leder yrkesseksjon
kirke, kultur og
oppvekst

Bjørn Johannesen 25200
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Leder yrkesseksjon
samferdsel og
teknisk

Bjørn Flikke 25200

Leder yrkesseksjon
kontor og
administrasion

Hildegunn Birkeland 25200

Unodomstillitsvalqt Sofíe B Andersen 12600
Pension istti llitsva lqt Kiell Eqil Solbø 12600
Stvremedlem Steffen Mikalsen
Vararepresentant
yrkesseksjon helse
oq sosial

Jane Ditte Simonsen

Vararepresentant
yrkesseksjon
samferdsel og
teknisk

Sigve Østhus

Vararepresentant
yrkesseksjon kirke,
kultur oq oppvekst

Hilde Kleppa

Vararepresentant
kontor og
administrasion

Kari Bang Jacobsen

Vara
ungdomstillitsvalst
Vara
pension istti I I itsvalqt

Tor M Pedersen

Vara stvremedlem Katarina Lutcherath

Fagforen¡ngens hovedtillitsvalgtfrikjø p i 2021 :

Navn Frikjøpsprosent Tariffavtale

Synnøve K Christensen 100 KS

Aud-Ase Lien 100 KS

Randi Teigen 100 KS

Haldis M. Møgster 100 KS

Monica Wold 100 KS

Lise Brekke Berven 40 KS

Ingunn M Pedersen 100 KS
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Representanter ti I forbu ndsreg ionens
representants ka p/reg ions m øte

Ti I Fagforbu ndet Roga land sitt Rep resentantskap/reg ionm øte har fagforen ingen hatt
fø lgende representanter:

. Margrethe Kaarvaag
o Hilde Lalid Fredriksen
o Grethe K Håvarstein
o Jane Ditte Simonsen
o H¡ldegunn Birkeland
. Bjørn Johannesen
. Bjørn Flikke
o Monika E Høie
o Kjell Egil Solbø

Representanter til LO lokalt
o Margrethe Kaarvaag
o Hílde Lalid Fredriksen
. Bjørn Flikke
o Monika E Høie
o Haldis M Møgster
o Hilde Kleppa
. Bjørn Johannesen
o Mette Lise Bakka
. Sofie B Andersen
o Monica Wold
o Hildegunn Birkeland
o Astrid Elin Johannessen
. Torbjørn L Dale
o Kjell Egil Solbø

Valgkomitéen
komitéen i henhold til vedtektene har bestått av
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Leder/pensionister Jostein Tverdal
Representant for yrkesseksjon
Helse oq sosial -

Maja Cæcilie Hansen Hofstetter

Representant for yrkesseksjon
Kontor og administrasion

Jonas Jørstad

Representant for yrkesseksjon
Kirke, kultur oq oppvekst

Aud-Ase Lien

Representant for yrkesseksjon
Samferdsel oq teknisk

Sigve Østhus

Stvrets representant Marqrethe Kaarvaaq



Revisorer
Krohn Regnskap ARF v/ Wenche Karin Krohn

Økonomi

Angående budsjett og regnskap vises det til egen sak i årsmøtet.

Andre eiendeler
Beskrivelse av fagforeningens eiendeler

Liqninqsverdi av fast eiendom
Helqøvsund 3 973 200
Foqn 1 894 000
Bakerqata 1 112000

Hyttene

Helgøysund har fått helt ny brygge ellers ble båtene satt på vannet til utleie start og
tatt opp igjen i høst. Det vært vanlig tilsyn.
Vi har merket en stor pågang av leie i sommer også, merker at en ikke kan reise så
mye pga Covid- 19. Tildeling ble som vanlig gjort etter loddtrekning der flere ønsket
samme periode.
Medlemmer fra yrkesseksjoner deltatt på en del dugnad inne på foreningens hytter
på Helgøysund.

Fagforeningens klubborgan¡sering hos ulike arbeidsgivere
(jfr. vedtektenes S 11.7).

Vijobber hele tiden med å danne klubber på de ulike arbeidsstedene. I Stavanger
kommune har vi etter omorganisering klubber i alle barnehagevirksomheter. I de
private virksomhetene bestreber vi også at det skal dannes klubber.

Koordiner¡ngsledd
Beskrivelse av fagforeningens deltakelse i koordineringsledd fifr. vedtektenes S 12)

Arbeidsgiver Er det opprettet koordineringsledd etter$12

Anicura Ja
Frelsesarmeen Ja
Lærinqsverkstedet Ja
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Bankinnskudd
31.12.202A

Bankinnskudd
31.12.2021

Egenkapital
31j2.2020

Egenkapital
31.12.2021

Skattekonto
31j2.2021

5 444 667 6 494 056 14 517 573 15 474 819 98 036



Fagforeningens
vervemål:

Vervemål totalt: Måloppnåelse

540 498

Medlemstall totalt: Yrkesaktive totalt:

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21

681 5 6856 4010 3940

Antall yrkesaktive medlemmer
under 30 år:

Antall
oensionisfnedlemmer

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21

11 24 11 05 1 993 2047

Studenter og elever Lærlinger:
01.01.21 31.12.21 31.12.21

493 564 162 132
Antall yrkesaktive medlemmer KS Antall yrkesaktive

medlemmer Spekter
01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21

2976 3328 4 4

Antall yrkeaaktive medlemmer NHO

01.01 .2021 31.12.2021

19 19

Medlemsutvikling

Fagforeningens arbeid for å sikre oppnåelse av vervemålet:

. Dialog med plasstillitsvalgte ialle avtaleområdene.
o Kartlegging av vervepotensialet i alle avtaleområdene
o Besøke arbeidsplasser med få medlemmer.
o Være ekstra aktiv iforbundsukene.

Fagforeningens rutiner som skal bidra til å hindre at medlemmer melder seg ut
o Ta kontakt med medlemmene som melder seg ut.
o Bistå medlemmer som trenger hjelp.

Fagforeningens arbeidet med å verve, aktivisere og beholde unge medlemmer,
herunder også studenter, elever og lærlinger:

o Delta på stands ved oppstart nytt skoleår på universitet og videregående
o Aktiviteter som ungdomsutvalget arrangerer.
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Møtevirksom heten
Arsmøtet ble avholdt 10. juni 2021 pà Folkets Hus og behandlet følgende saker:

. Arsrapport og regnskap
o Handlingsplan for 2021
. Budsjettfor 2021
. Valg

Det er avholdt 2 medlemsmøter /representantskapsmøter
Møtene behandlet følgende saker:

o Varslingsrutiner og tariff
. Valg av frikjøpte tillitsvalgte i Stavanger kommune

Det er avholdt 7 styremøter.
Styret har behandlet 63 saker.
Styret har behandler rundskriv fortløpende
Beskrivelse av saker som har vært tidkrevende
Ta riff 2021 lLokal forhand li nger
Oppfølging av retningslinjer vedr. Covid -19
Valgkamp ,

Andre møter /sarhlinger i fagforeningens regi

Vi klarte endelig gjennomføre en heldagssamling for alle tillitsvalgte den 2.
november.

a Sosiale aktiviteter:

Det ble arrangert båttur for alle medlemmer. Dette var det stor interesse for og vi
klarte â tå^ 2 båter slik at alle fikk plass.
Det ble av holdt merkefest for både 2020 og 2021 den 6.. oktober 2021.

Utvalgenes virksomhet

Ungdomsutvalget
Utvalgets sammensetn i ng
Leder/nestleder
Styremedlem
Styremedlem

Sofie Birgitte Andersen
Patrick Fiskaa,
Synne Bolstad

Det er avholdt 3 møter (og en sosial kveld, som ble som et lite styremøte) og
behandlet 7 saker.

Planer
Vi har hatt som mål å sette i gang igjen aktiviteten i Ungdomsutvalget. I den
sammenheng har vi hatt mål om å gjennomføre sosiale/faglige sammenkomster, få
aktiviteten opp igjen på Facebook-gruppa og gjennomføre en ringerunde til
medlemmene våre for å få oppdatert informasjon om dem.
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Gjennomførinq:
Vi har gjennomført en sosial kveld, den 1. desember. Det var en brettspillkveld, men
dessverre var det ingen andre enn styret som kom. Brettspillene er likevel kjøpt inn
og planen er at de skal brukes igjen til en annen sosial kveld. Vi planlegger en
fagkveld ijanuar, men nye koronarestriksjoner kan se ut til å sette en demper på den
planen.
Vi har brukt Facebook-siden for å reklamere for brettspillkvelden, og har planer for å
fortsette å holde den aktiv, blant annet nytt forsidebilde.
Vi er igang med ringerunde til medlemmene.

Pensjonist og ufør utvalget
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Kjell Egil Solbø
Tor Marvin Pedersen
Wenche Karin Olsen
Edvard Nåden
Brit Hana
Solveig Sande

Styret har hatt ett medlemsmøte i måneden, 3 møter er avlyst pga pandemien, som
har preget hele perioden. Det er ikke valgt ny representant for uføregruppen. Dette
må følges opp på årsmøtet.
Vi har også evaluert program og innhold og registrert et synkende deltagerantall.
I løpet av perioden er det avholdt 9 utvalgsmøter, som har behandlet
(29) saker. Det er også avholdt utvalgsmøte på Finnøy i sjøhuset til Edvard Nåden.
Videre er det gjennomført dagstur til Skudenes med lngvars reiser.
Eksempler på tema på medlemsmøter er
Sølvberget kulturhus - en møteplass for alle
Lo/Fremtind Forsikringer og rettigheter
Julemøte med 52 deltagere pluss god servering, itillegg innlegg om barnebyene i

Angola med tilhørende utlodníng med inntekt til barnebyen.
Hjelpem iddelsentralen /hjem mesykepleien
Aret har vært preget av covid epidemien, spesielt siden vi i løpet av året har vært en
utsatt gruppe.
Flere pensjonister har også klaget på mangel på tilsendt informasjon
Stavanger 13.12.2021

Kjell Egil Solbø (leiar)/s/

Yrkesseksjon helse og sosial
Leder Astrid Elin Johannessen
Nestleder Jane Ditte Simonsen
Styremedlem Jorunn Sola
Styremedlem Haldis Møgster
Styremedlem Simone Strauss
Varamedlem Marie Djup

Vi har 12021 hatt 10 styremøter, disse har foregått både på teams og vært fysiske. Vi
har vært på noen arbeidsplass besøk, men langt nær så mange som vi ønsket. Aret
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har vært preget av pandemi og det at alle vi i styret arbeider i helsevesenet gjør til at
vi må være ekstra varsomme. Mange kurs vi hadde planlagt ble dermed skrinlagt.
Heldigvis har fylket hatt flere kurs vi har kunnet delta på, både fysiske og på teams.
Vi har mange planer for 2022 og håper at det lar seg gjennomføre. Vi gleder oss til å
treffe dere, og har allerede planlagt hvilke arbeidsplasser vi vil besøke.
På vegne av styret i seksjonen helse og sosialAstrid Elin Johannessen

Yrkesseksjon kontor og administrasjon
Leder Hildegunn Birkeland
Nestleder Kari Bang Jacobsen
Styremedlem Mette Lise Bakka
Styremedlem Jonas Jørstad
Styremedlem lngrid Synøve Waage
Varamedlem Jon Ree Holmøy
Varamedlem Ann Therese Madland

På grunn av covid har mesteparten av kommunikasjonen også i 2021 toregàtt
digitalt. For vår seksjon ble det spesielt da flere i styret vårt byttet jobb og gikk ut av
styret i 2020. Et lite styre på 4 måtte fortsette sitt virke fram til utsatt årsmøte og nytt
valg ble avholdt i juni 2021.

Etter dette årsmøtet ble styret for YKA ígjen fulltallig

Gjennom hele 2021 ble det på grunn av gjeldende covid-19 restriksjoner kun avholdt
3 fysiske møter hvor 25 saker ble behandlet.

Seksjonsstyret i Stavanger er representert med 2 medlemmer í seksjonens
regionstyre.

Seksjonen har tatt del i møter, kurs og sosiale samlinger som har latt seg
gjennomføre gjennom året. Flere aktiviteter er blitt utsatt på grunn av covíd 19. Noen
av disse håper vi å kunne gjennomføre i 2022.

Flere viktige saker opptar våre medlemmer. Det meldes om utvanning av
medbestemmelsesretten fra arbeidsplasser og mangelfull og ofte for sein informasjon
fra ledere om viktige endringer på arbeidsplassene. De er opptatt av dyre
strømpriser, nedstenging av arbeídsplasser, permitteringer og oppsigelser som følge
av covid-19 restriksjoner og etterspør en mer synlig fagforening fra sentralt hold i

forhold til disse store samfunnsendringene som nå skjer i Norge. De er opptatt av
nedsatt kjøpekraft og har store forventinger til dette i forhold til årets lønnsoppgjør.

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Utvalgets sammensetning
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

B¡ørn Flikke
Sigve Østhus
Katarina Lutcherath
Lisa lren Olsen Reianes
Torbjørn Dale
Magnor Grannes
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Det er avholdt 3 møter og behandlet 28 saker

Vi måtte utsette planlagt kurs og temakveld.
Vi måtte avlyse markeringen av Renholdernes dag.
Det har vært travelt for flere av seksjonens tillitsvalgte.

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Styrets sammensetting
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Bjørn Johannesen.
Hilde Kleppa
Mahin Aran.
Marit Austerheim.
Maria Lea Botnehagen
Rose Mari Hansen.

Fram til årsmøtet i 21 også KjellAndre Nordbø, styremedlem i styret Det har vært 1

fysisk møte, kombinert med teambuildíng og mye mail korrespondanse i styret.
Det var også planlagt styremøte/ planleggings møte i desember med tanke på
juletrefesten, som ble avlyst pga nasjonale retningslinjer.
Som følge av koronautfordringer dette året, samt styret sammen setting i barnehage
og skoler har det vært stille og rolig i seksjonen.
Våre planer som har vært kurs og samlinger, har ligget på vent til myndighetene
åpner opp for fysiske møter.

Bjørn Johannesen
Yrkes seksjons leder kirke kultur og oppvekst Fagforbundet Stavanger og Kvitsøy
avd 019

Målsettinger og planer ¡ perioden etter strategiplanen

Heltid og likelønn og kampen mot økt ulikhet
Selv om mange kommuner har hatt heltidskultur på dagsorden over lang tid, er det
fortsatt et betydelig antall stillinger i helse - omsorgsektoren som lyses ut som
deltidsstillinger. Utlysning av flere hele stillinger vil være et viktig bidrag i arbeidet
med å styrke omdømme til sektoren både som arbeidsgiver og tjenesteleverandør.
Hele stillinger strekkes seg i større grad den kompetansen sektoren trenger for å
levere tjenester av høy kvalitet. Ved å ansette i hele stillinger, vil man også redusere
krav etter arbeidsmiljøbestemmelse om fortrinnsrett, merarbeid osv. Muligheten til å
lyse ut hele stillinger må ses i sammenheng med å gi gode tjenester. Ansatte får en
trygger hverdag, og gir de tryggere økonomiske rammer, som bidrar til at en minsker
ulikhetene i samfunnet.
Stavanger kommune har et satt alt dette på dagsorden, og våre frikjøpte tillitsvalgte,
tillitsvalgt er med som pådriver for at våre medlemmer - ansatte skal få en tryggere
hverdag. Vi har ikke nådd målet, men arbeidet har begynt og det er et sterkt fokus på
heltid også fra politisk side.
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Offentlige tjenester i egenregi
Arbeidet mot privatisering og konkurranseutsetting begynner å gi resultater. Mange
kommuner har tatt tjenestene tilbake til egenregi. I alle samarbeidsmøter med
politikere ptøvq vi å forplikte at all offentlige tjeneste skal være i egenregi. Noe som
vi opplever at vi lykkes med og for forståelse for at vi krever. Ved behov for å forstå
de økonomiske konsekvenser for konkurranseutsetting for vi hjelp fra gode rådgiver
nasjonalt. Det krever at alle i fagforeningsstyrte og valgte representanter til enhver tid
er oppdaterte på politiske saker, forsalg om konkurranseutsettelse kan fort ligge
<gjemt> i saksutredninger Kreve at egenregi utredes, blant annet i forbindelse med
nye anbudsrunder, og sikre ansattes lønns- og arbeidsvilkår ved
kon ku rranseutsetting.

Organ isasjonsbyg g ¡ng og ta riffmakt
Den pågående pandemien har dessverre påvirket planlagte arbeidsplass besøk. Der
har vært et søkelys på organisasjonsbygging hos private arbeidsgivere innenfor NHO.
Der er dannet flere koordineringsledd nasjonalt som vi er en del av. Koordinering
leddene er dannet for å styrke og ivareta medlemmer, samtidig som vi skal være
synlige for å verve flere medlemmer, for å kunne få styrke tariffmakten hos privat
arbeidsgivere.

Fag-, yrkes- og kompetanseutvikling
Fagforeningen er opptatt og har jobbet kontínuerlig for at de ansatte skal ha gode
rammebetingelser for sin yrkesutøvelse. Målet har vært å gi medlemmer og
tillitsvalgte god kompetanse iform av tillitsvalgskolering og gode verktøy for å lykkes i

sitt arbeid.
Medlemmer er blitt gítt muligheter for à øke sin kompetanse i form at yrkesfaglige
kurs, dessverre er der få fysiske møter / kurs som er blitt gjennomført dette året.
Heldigvis har der vært muligheter for å kunne delta på digitale yrkesfaglige kurs som
regionen - nasjonalt og andre samarbeidspartnere har inviterte til.

Klima og miljø
Foreningen er opptatt av klima og miljø, og følger nasjonale handlingsplaner.
Vi er bevist vårt eget klima avtrykk ved blant annet innkjøp, opptatt av å handle lokalt
og bevare lokale arbeidsplasser.

Valgkamp og alliansebygging.
Målet var å få en aktiv og synlig valgkamp, for å kunne påvirke stortingsvalget, slik at
Fagforbu ndets arbeidslivspol itikk b le ivaretatt.
Valgkampen ble gjennomført i samarbeid med Lo- det var aktuelle politiske møte,

men en del ble avlyst. Vi gjennomførte ringeprosjektet - men dessverre nådde vi ikke

ut til alle.
Gjennom våre sosiale kanaler oppfordret vi alle til å bruke stemmeretten, der ble
også utdelt en del informasjonsmateriale på stand som var i sentrum av stavanger.
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Representasjon
Oversikt over hvilke verv fagforeningen har hatt medlemmer i

Forbundsregionen
. Regionstyret

Margrethe Kaarvaag - 2. vara.

a

a

Andre utvalg
Valgkampgruppe
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Hilde Lalid Fredriksen
Bjørn Flikke
Bjørn Johannesen
Kari Bang Jacobsen

Yrkesseksjoner
Helse og Sosial - Astrid Elin Johannessen - medlem
Samferdsel og Teknisk - Lisa lren Reianes - medlem
Kontor og Administrasjon - Jonas Jørstad, Mette Lise Bakka - medlemmer
Kirke- kultur og oppvekst - Hilde Kleppa - vara

Andre utvalg
Ungdom - Synne Bolstad - medlem
Pensjonister - Bjørn Eirik Marcusson - leder

Faglig/politisk utvalg
Er samarbeidsavtalen mellom Fagforbundet og Arbeiderpartiet fulgt opp med lokal
avtale og aktivitet? Er det inngått avtale med andre politiske partier i så tilfelle hvilke.

Kurs og konferanser
Planlagte kurs og konferanser for tillitsvalgte valgt etter hovedavtalene.

Har fagforeningen
samarbeidsavtale
med AP?

Hvis ja, sett inn ja Hvis nei, beskriv
hvorfor ikke

Hva skal til for å få
dette til?

Ja

Type kurs: Antall TV
Eiennomført

Dato gjennomført

Fase 1 10 15.-17.06.21
Fase 1 11 09.-11 .11.21
Samlinq FMTv andre områder 12 10.-11.11-21
Turnuskurs 2
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o Hvordan er disse tiltakene gjennomført under <<Korona>> krisen?
Fase 1 kurs er avholdt fysisk.

Planlagte kurs og konferanser for tillitsvalgte valgt etter vedtektene

Type kurs: Antall TV
qiennomført

Dato
qiennomført

Fase 2 1 2020t2021
Kommunikasionskurs 2 04.05.11.21

. Hvordan er dísse tiltakene gjennomført under <<Korona>> krisen?
Samlingene ble gjennomført på hotell som overholdt gjeldene smittevernregler

Yrkesfaglige kurs, fagdager og konferanser- medlemsrettet

Fagforeningen har i løpet av året gjennomført følgende kurs, fagdager og
konferanser:

Type kurs, fagdager og
konferanser

Antall
deltakere

Dato
siennomført

Tillitsvalgtkonferanse 80 02j1.21
Styresamlinq I 16.-17.09.21

o Hvordan er disse tiltakene gjennomført under <<Korona>> krisen?
Samlingene ble avholdt fysisk på hotell som ivaretok retningslinjer i forhold til Korona.

Fagforen¡ngens anvendelse av organisatorisk frikjøp/
(spleiselagD

Har fagforeningen søkt om økonomiske midler til organisatorisk frilgøp?
Hvis nei, hva skal til for å bruke midlene til fril<¡øp?
Hva er til hinder for at frikjøpet brukes?

Hvordan er midlene anvendt? Hva ser fagforeningene som fordel ved å bruke
midlene, eks oppgaver som blir løst?

Har fagforeningen vurdert å samarbeide med andre fagforeninger om frikjøp?
Hva skal til for at fagforeningen kan samarbeide med andre fagforeninger til eks
vedlikehold av medlemsregisteret, verving m. m.?
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Stavanger 13.01 .2022

Fagforeningsleder
Margrethe Kaarvaag

Hilde Lalid Fredriksen Moníka E. Høie

Opplæringsansvarlig

Bjørn Johannesen
Leder yrkesseksjon kirke,

kultur og oppvekst

Hildequnn Birkeland

Leder yrkesseksjon kontor
og administrasjon

Kjell Egil Solbø
Pe n sjon istti ll itsva lgt

Steffen Mikalsen
Styremedlem

Nestleder

Grethe K Håvarstein
Kasserer

Astríd E. Johannessen

Leder yrkesseksjon helse
og sosial

Biørn Flikke
Leder yrkesseksjon

samferdsel og teknisk

Sofie B. Andersen
Ungdomstillitsvalgt
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BALANSE 2021
Fagforbundet Stavanger og Kvitsøy avd. 019

Eiendeler

I212 451,75

'Anleggsmidler

1 160 Bakergata 15 2229 545
1170 Hytte Fogn

5 182 906,75

2021

1 800

Sum Anleggsmidler

't 180

Kontanter og bankinnskt¡dd

984 725,66

447,51

2021

i1900

1920

Kontanter
Bank drift

5 508 881 85

1.89

Bank Høyrente

Bank skattetrekk
1 933

1 950

Sum Kontanter og bankinnskudd 6 494 0s6,91

Sum eiendeler 15 706 508

Egenkapital Og Gjeld

ital

Egenkapital 2021

Fast eiendom

fes

n

-9 047 132,75

-956 967.50

-5 470 440,57

Sum Egenkapital -15 474 540,82

Leverandørgjeld 2021

2400 Samlekonto kreditor -98

-98 382,84

2021Andre koÉsiktige gjeldsposter

Sum Leverandørgjeld

2600 Forskuddstrekk -98 036,00

Sum Andre kortsiktige gjeldsposter

Skyldig offentlige avg¡fter

-98 036.00

2021

2770 -35 549,00

Sum Skyldig offentlige avgifter I

I

-35 549,00

--1

Wenche e Kaarvaag

2

L

I

r

c'3 I/
TÍ,

Stava t 12.01

,Krohn Regnskap ARF
Grethe K Håvarstein

I

I6



2021RESULTAT 2021
Fagforbundet Stavanger og Kvitsøy avd. 019

Driftsresultat
lnntekter

Leieinntekter hyttene

o.l

stipend

Leieinntekter Bakergata

Sum !nntekter

Lønnskostnad 2021

2021

3000

31 00

51 10

-82 600,00

-4 698 7

3200

1 992 043,00

35 549,00

247 330,00

19 477,00

I 256,00

Lønn

Arbeidsg

Honorar

Databril

Tapt a

-4 6't5 253,99
-900,00

5000

51 00

5200
5400
5900

Gaver andre

Gruppeforsikring ansatte

5920
38 550,'t0

833,00

51
25940

Gaver ansatte/blomster
Yrkesskadeforsikring

I 
5!xq

Sum Lønnskostnad 2342

6320

Andre driftskostnader

iftRenovasjon, vann,

6330 Alarm Bakergata

6340 Lys og Varme

2021

43 094,00

3 712,50

908,28
6350 Rentokil 6 710.54
6360
6541

Renhold

Utstyr til hyttene

6542
6543

Dugnad hytter

TV lisens, hytter

54:81 00

738,'t0
12 195,17

9 858,41
6544 Re¡sekostnad, hytter 10 ¡149,67

6545 Datautgifter lT avd./Uni Micro

6580 Kontormaskiner o.l

4 410,00
18 155,40

6600 Reperasjon og vedlikehold bygninger 73 30s"00
6680 238 019,14Opplæring

6700 Regnskapsutg. SK tô 943,00

67't0 Revisjonsutgifter 23 125,00

6730 Strøa rtikler/vervi n g/forbu ndsuken 60 842,23
6770 Valgkamp 2't46,00
6780

i 68oo

Diverse utgifter Bakergata

Kontorrekvisita

1 415 075,56

Telefon. fast

2 477,50ev. øreavrunding

-941 152,50Driftsresultat

2021

Porto

Kontormaskiner/lisenser

Bevilgninger

Aviser tidsskrifter o. l.

6950

7500 Forsikringspremier

ntekter

6940

Møteutgifter
Medlemsmøter

626,60
25 914,70
18 016,00

9 071,50

55

200 31

4 01"1

1

55 767,00

-15 815,00

-15 815,00

6840

6880

6870

20 681,08
293 561,20

Sum Andre driftskostnader
7770 Bank

6900

6920

7410
I
:7430

I 307

]F¡nans og andre poster

Sum Finans og andre poster

60 000,00

Arsresultat -956 967,50

!kke disponert -956 967,s0
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KROHN REGNST(AP ARF
Øvre Stokl<avei 46, 4t23 STAVAÞ¡GER

11.01.2022

Til Styret i Fagforbtindet Stavanger og Kvitsøy avd.019

REVISJONStsERETNING F'OR FAGF'OR.BUNDET T STAV,A.NGER OG KVITSØY
AVD.019.

Ieghar revidert regnskapet for året 2021 for Fagforbundet Stavanger og Kvitsøy avd. 019.

Regnskapet viser et overskudd på la 956 967,50. Min oppgave er äuttale meg om regnskapet

og øwige forholcl, i henhold til lov og forskrifter.

Jeg har úført revisjonen i samsvar med regnskapsførerloven og god regnskapsførerskikk.
God regnskapsførerskikk krever at jegplanlegger ogutfører revisjonen for å oppnå
betryggende sikkerhet for at regnskapet ikke inneholder vesentlige feilinformasjon.
Revisjonen omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen
om regnskapet. I den grad det følger god regnskapsskikk, omfatter revisjon også en

gjennomgåelse av regnskaps og interne kontroll systemer. Jeg mener at min revisjon gir et

forsvarlig grunnlag for min uttalelse:

Jeg mener at

Regnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for selskapets

økonomiske stilling pr.3I.12.2021og for resultatet i regnskapet i overensstemmelse

med god regnskapsskikk.
Ledelsen har oppfylt sin plikt til ä sørge for ordentiig og oversiktlig registrering og

dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov om god bokføringsskikk
i Norge.

Med vennlig hilsen

a

a

Krohn Regnskap

tM^d,w
ARF

Wenche K. Krohn

Telefo¡r: 404 28 081 Organisasjonsnr. 981 542 169 MV 
^Mail: wenche@krohn-regnskap.no

íB

Banlrgiro nr " 3265.11.24386



Frist1. Heltid og likelønn og kampen mot økt ulikhet
1.1 Kreve at stillinser som hovedrepel lvses ut som hele, faste stíllinger.

Fremme krav om at alle stillinger skal lyses ut som 100%

Bruke politisk påvirkning for å fremme heltid
1.2 Gjennomføre drøftíngsmøter minst en gøng í ,året vedrørende bruk av deltíd og

utørbeideße av retníngs líni er.
følge opp intensjonen som partene i arbeidslivet er enige om og påse at det er reelle dørtingsmøter

imf. Tariffoppsiør.
1.3 Fremme krøv etter arbeídsmiljølovens køpíttel 14 for ølle som har rettmessige krav i

henhold tìl lowerket
Tett dialog med arbeidsplass tillitsvalgt, skolere, bist¿ og hjelpe / veilede tillitsvalgte i å fremsette
krav
Skolering i ansettelser og tillitsvalgtrollen

1.4 Forberede tíllítsvølgte på å gjennomføre lokøleforhandlìnger, med síkte p,å,å oppn,å
líkelønn os uti evne lønnsfors kieller.
Gi tillitsvalgte den kompetansen og skoleringen som trengs for å kunne være med å påvirke
likelønn, lønnsutvikling og giennomføre forhandlinger
Gi medlemmene mulighet for å tilegne seg faglig kompetanse for å kunne fremme krav under
kompetanseforhandl inger

2. Offentlige tjenester i egenregi
2.t Kreve øt egenregì utredes, blønt annet í forbíndelse med nye anbudsrunder, og sikre

ønsøttes lønns- os ørbeidsvilkår ved konkurrønseutsettíng.
Synliggjøre fordeler og muligheter med drift i egen regi samt synligjøre kostnadene og ulempen ved
konkurranseutsetting og privatisering.

Følge opp og forplikte politiske partier lokalt til drift av offentlige tienester i egen regi.

Kommunalt eide idrettsanlegg o.l. må bli driftet av kommunalt ansaffe.

2.2 Løge oversikt over hvíIke tjenester som er konkunanseutsatt og hvíIke tjenester som
kiønes ínn os bruken av víkørbvråer.
Kartlegge bruken av private vikarbyråer - kostnader
kartlegge hvilke tienester som er konkurranseutsatt

2.3 Formídle yrkesføglíg ørgamentasjonfor egenregí, og sikre sømarbeíd mellomvalgte
etter hovedøvtalen os vølste etter vedtektene.
Bruke ressurspersoner i Fagforbundet når det oppstår vurderinger om konkurranseutsetting
eller vurderine tilbake til egen regi.
Tett samarbeid med arbeidsplass tillitsvalet for å fä eod informasion om virksomheten.

2.4 Motvírke konkunønseutsettìng og prÍvatíseríng gjennom øhtìvtføglíg-polítísk
samarbeid.
Mer aktiv bruk av faelig politisk samarbeid i hele LO organisasjonen
Delta aktivt på all skolering i faelie politisk samarbeid

Være oppdatert på alle politiske saker, planer som kan få konsekvenser for alle medlemmer
2.5 Bruke trepartssamarbeidet for å bygge tíllítsbasert styring og ledelse.

Gi våre tillitsvalgte god skolering og verktøy for å kunne være gode pådrivere for å få til et
sodt trepartssamarbeid

2.6 Følge opp lokøl tíltøksplan mot sosíøl dumpíng og ørbeidsmørkedskrímínalítet, gierne í
samørbeìd med andre Lo-forbund
Påvirke politisk at det blir utarbeidet og brukt tiltaksplaner som omhandler sosial dumping
og arbeidslffiminalitet
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3. Organisasjonsbygging og tariffmakt
3.1 Kartlegge vervepotensiøl og lage en plønfor å bevøre og slyrkeforbundets posisjon p,å

arbeidspløssene.

Bruke verneplan som er utarbeidet av verveansvarlig/nestleder

Giennomføre arbeidsplassbesøk - synliehet og verve ny medlemmer
3.2 Ha med manglþlds perspektivet i arbeidet med verving og tillitsvalgtopplæring.
J.J Verve medlemmer med utdanningfra universitet og høyskole.

Synlighet og presentasjon av Fagforbundet på høyskoler, universitet, og ved nyansettelser i
virksomhetene.

3.4 Gjennomføre regelmessig øktivitet på videregående skoler, fagskoler, høyskoler og universiteler i
s amør beid med forb undsreg ione n.

3.5 Etøblere og aktivisere klubbstyrer hos flere arbeidsgivere, og sørge for at medlemmene hør en
sv nlis tillitsvalst etter sieldende hovedøvtale.

3.6 Lage en plan som systematiserer informasjonsarbeidet og bídrør til større synlighet í mediø, på
nett og i sosiale medier.

3.7 Etøblere møtepunkter for ,å styrke samhøndling mellom yrkesseksjonene og tillítsvalgte
valst etter hovedavtølene.
Sørge for god informasìonsfl¡ mellom yrkessekjonen og tillitsvalgte

4. F ag-, vrkes- og kompetanseutvikling
4.t Sørgefor at tillítsvalgte etter hovedavtalene etterspør yrkesfaglige ørgumenterfra

vrkesse ksionen i arbeidet overfor arbeidssiver.
Skape gode arenaer, møteplasser for gode meningsutviklinger og gode diskusjoner

Styrke kontakt og samarbeid mellom yrkesseksjonen og tillitsvalgte
4.2 Bistå tihitsvalgte etter hovedavtølene ved gjennomforíng øv drøftingsmøter med arbeidsgiver i

ølle taríffo mråder for,å utarb e ide og iver ksette ko mpetansep laner.
Bidra med kompetanse og kompetanseutviklingsplaner som kan gi økonomisk uttelling, gjelder

både ikke formell og formell kompetanse.

Pådriver på å gi økt kompetanse, videreutdanning og fagbrev for medlemmer
4.3 Bìdra medføglìge ørgumenter iforbindelse med omstillings-, dígitøliserings- og

uts k illi n gs p t os e s s e Í.

Bruke våre ressurser i forbundet, og skolering av styret - tv
4.4 Arbeide for at det etableres flere læreplasser og at flere tar.fagbrev.

Fokus pä økt læreplass innenfor offentlig sektor

Økt status for veileder
4.5 Síkre st medlemmene Íår Íøglíge tílbud.

Yrkesseksionene tilrettelegger for yrkesfaglige kurs innenfor sine medlemsgrupper

Klima og miljø
5.1 Sette lokølt klima- og miljøarbeid på døgsorden í møter med medlemmene.

5.2 Bruke veilederen for lokalt klima- os miliøarheid ì det fagliepoliîiske arbeidet.

Klima og miljøarbeid må være et fokus på alle arena hvor vi samler medlemmer, bruke
Fagforbundets miljø og klimapolitikk

5.3 Bidrø tíl å frømheve medlemmenes fagkompetanse i lokølt klima- og miljøørbeid
5.4 Påvirke arheidet med kommunale klima- og energípløner, og være pådriver tìl å integrere det

ytre miliø i HMS-arheidet.
5.5 Følge opp retningslinjerfor organisasjonens kutt i egne utslípp, og sørgefor klimavennlìge

innkiøp.

Forplikte seg til å bruke lokale leverandører, bruk av lokal mat og nærmiljøet ved arrangementer
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Forslag til bevilgninger:

1. Støtte til årets TV aksjon
(Anbefales)

2. Økonomisk støtte til 8.mars komitéen
(Anbefales)

3. Støtte til SOS Barnebyen iAngola
(Anbefales)

4. Gi en jul- 1 familie
(Anbefales)

5. Økonomisk støtte tilAntirasistisk Front Stavanger
(Anbefales)

kr 10 000,-

kr 5 000,-

kr 10 000,-

kr 10 000,-

kr 10 000,-

2/



TV-aksjonen ¡ NRK 2A22 til Leger Uten Grenser og
DNDi

17.6.2021 17.04:13 CEST I NRK

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen besluttet i dag å gi neste års TV-
aksion ¡ NRK til Leger Uten Grenser og søsterorganisasjonen DNDi etter en
enstemmig innstilling fra lnnsamlingsrådet ¡ NRK.

t.
fun,,u,*o*,,ro

Leger Uten Grenser har valgt aksjonsnavnet "Grenseløse sykdommer - glemte
pasienter".

Formålet er å bekjempe smittsomme sykdommer som tar svært mange liv og som på
tvers av landegrenser kan føre tíl epidemier. Dette gjelder blant annet meslinger,
tuberkolose og hív, men også mer ukjente sykdommer som lassafeber og sovesyke.
Pengene skal brukes i landene DR Kongo, Den sentralafrikanske republikk,
Bangladesh og Sierra Leone.

DND¡, Drugs for Neglected Diseases initiative, er en søsterorganisasjon som Leger
Uten Grenser opprettet da organisasjonen fikk Nobels fredspris i 1999.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er godt fornøyd med lnnsamlingsrådets
innstilling.

- Dette er et viktig formål, særlig sett i lys av pandemien vi har stått i det siste drøye
året. Jeg er helt sikker på at dette er en aksjon som vil engasjere folk i hele Norge,
sier kringkastingssjefen.

Lederen i innsamlingsrådet i NRK, Håkon Mathiesen, síer Leger Uten Grenser og
DND| har en overbevisende søknad med et målrettet og tydelig formå|. -
Bekjempelse av smittsomme sykdommer som ikke kjenner landegrenser er svært
aktuelt, og søkeren har mye å vise til på dette området gjennom mange år, sier
Mathiesen.

GIEMTE PASITNTER
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8. marskomiteen2}22
v. Turid Kalvig Sola
Sundeveien 24a
4049 Hafrsfiord
turid.kalvi g. sola@fagforbundet.no

Søknad om støtte til markering av 8. mars 2022

8. marskomiteen2020 søker med dette om støtte til årets arrangement.

I202I f,tkk holde arrangement i parken som vi pleier men i noe mindre skala.
Det var tale, appeller og underholding som vanlig men vi kunne bare ha 50 tilhørere i henhold
til restriksjonene.

Men arrangementet ble streamet av Stavanger Aftenblad og på facebook slik at det likevel
kom ut til de som var interessert.

I år håper vi at vi igjen skal få ha et tradisjonelt opplegg med arrangement i parken, tog og
samling pfl Folkets hus i etterkant. 

,

Det vil det også bli stand med utdeling av løpesedler.

Hovedtema 8. mars er som vanlig:
Kamp mot all kvinneundertrykking - for full kvinnefrigiøring.
Øvrige paroler blir vedtatt på parolevedtaksmøtet.

Parolevedtaksmøtet blir den 02.02.22 på Folkets hus. (NB endret møtelokale)

Vi jobber fortsatt med både hovedtaler og appeller. Disse er ikke klare enda, men vil bli lagt
ut på facebook og sendt ut på vår e-post liste når de er på plass.

8. mars komiteen består av frivillige organisasjoner, fagforeninger, partier og enkeltpersoner
og har ikke økonomiske midler ut over det vi fär i bevilgninger fra disse.

Vi takker for alle bidrag som er gitt tidligere år og håper at dere kan være med å bidra også i
2022.

Vi håper på positiv respons.
Bidrag kan settes inn på konto 320125 57298

For
8. marskomiteen2022

Turid Kalvig Sola

2z

Edle Songe-Møller



ryÞoD
FAGFORBUNDET
Rogaland

Fagforeningene i Rogaland Stavanger 16.11.2021

Bevilgninger til barnebyen i Angola i forbindelse med årsmøtene

Fagforbundets SOS barneby i Huambo i Angola gir barn og unge en trygg oppvekst og håp om en
bedre framtid. Barnebyen består av flere hus. Fagforbundet Rogaland har <RogalandshuseÐ> med l0
barn og en mor som vi har ansvar for å drifte.

Barnebyen består totalt av tolv familiehus for 120 bam, en barnehage for 100 barn og en skole for over
1750 elever. I tillegg får enslige mØdre, storesøstre eller bestemødre i lokalsamfunnet hjelp til
selvhjelp for å kunne tavare på barna de har ansvar for.

Hovedmålet er at vi skal Ë nok faste bidragsytere slik at huset driver seg selv, vi har i dag 172 faste
givere.

For mer informasjon eller for å bli fast giver, kan dere se her: https://www.fagforbundet.no/om-
fagforbundelso I idaritetsprosj ekter/barne b-yen- i -an go lal

Pengene skal settes inn på konto: 8380.08.73730 og merkes "Fagforbundets barneby, Rogaland
med fagforeningsnummer".

Med hilsen

Fagforbundet Rogalands barnebykontakter

Monika Schrøder, nestleder Fagforbundet Rogaland
Margrethe Kaawaag,leder i Fagforbundet Stavanger og Kvitsøy

Fagforbundet, Rogaland
Iens Zetlitzgt.2l
4008 Stavanger

Telefon: 51500277
Telefaks: 5 I 500286
E-post: fk.rogaland@fagforbundet.no

Bankgironr. 90 I I 05 13096
Organisasj onsnr. 87 4247 47 2
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Antirasistisk Front
Vaisenhusgata 19
4012 Stavanger

Fagforbundets foreninger i Rogaland
2021-12-29

Antirasistisk Front er en partipolitisk og religiøs uavhengig grasrotorganisasjon. Vi har siden høsten
2A19 vært. etablert i leid lokale med adresse Vaisenhusgata 19, Stavanger. Vi mottar ingen form for
statsstøtte, og vår drift er derfor utelukkende basert på frivillig arbeid, bevilgninger, gaver og
medlemskontingenter. Vår visjon er et kulturelt mangfoldig og sosialt rettferdig samfunn. Vi arbeider
for at rasisme, fremmedfrykt, og diskriminering av alle etnisiteter motarbeides på alle områder, og at
alle rasistiske organisasjoner forbys slik Norge har skrevet under på.

Søknad om støtte til drift av antirasistisk arbeid
Antirasistisk Front søker årsmøtene til Fagforbundets foreninger i Rogaland om støtte til drift av
holdningsskapende arbeid mot enhver form for diskriminering utøvd på et rasistisk grunnlag.
Antirasistisk Front har sammenfallende verdíer og holdninger med de som fagbevegelsen/L0 legger til
grunn for sitt antirasistiske arbeid, jf. LO sitt Handlingsprogram for 2017-2021
En hverdag fri for diskriminering, fremmedfrykt og rasistiske strømninger er grunnleggende faktorer i

et samfunn som fremmer demokratiske verdier.

Et uWalg sentrale akiviteter iht. vår visjon:

. Antirasistisk Front og Minority Protection lnitiativ anker Agder lagmannsrett sin frifinnelse av
tre(3) nazister til den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen og FNs komite mot
rasediskriminering.
https:/ir¡¡ww.nrk.no/sorlandet/frikient-for-a-ha-henqt-opp-naziflaqq-1 .15073035

Klage sendt til Fylkesvalgstyret etter at Partiet Alliansen v/<<partieieru H.J. Lysglimt (som

eneste medlem) under dekke av å fremstille seg som bompengemotstandere forsøkte å
samle inn 500 underskrifter for å stille liste i Rogaland til Stortingsvalget 2021.

a

ORGANISER DEG SOM

ANTIRASIST
Send navn, addresse, postnr. og fødselsårtil:
anti rasistiskfrontstavanqer@outlook.com
eller besøk vår facebookside for registrering.

a

. Statsforvalteren i Agder gir Lillesand kommune kritikk etter at to søstre fra Kongo blir utsatt
for rasisme på Lillesand ungdomsskole. Etter å ha vært i kontakt med familien, utarbeidet

Antirasistisk Front et skriv til skoleledelsen, kommunen og statsforvalteren. I etterkant av

dette skrivet får Lillesand ungdomsskole pålegg om å gjøre endringer for å bedre situasjonen

og utarbeide en handlingsplan mot rasisme og mobbing på skolen.
https ://www. utrop. no/nvheter/nvtU259962

Stavanger kommune gav også i år SIAN godkjenning om å avholde en markering i

kommunen. I etterkant ble det fra vår side sendt et åpent brev til Stavanger bystyre hvor vi

påpekte at kommunen hadde foretatt en feilvurdering da tillatelsen etter vårt syn bryter med

internasjonalt lowerk som omhandler rasisme.
Se også; SIAN anmdeldt av Pors
https://www.aftenposten.no/kultur/i/X667Xr/oslo-kommunes-nye-pla
kan-oioere-sians-arbeid-l

Etter å ha blitt kontaktet av varslere sendte Antirasistisk Front et åpent brev til styret i

Motvind Norge for å forhindre at partiet Alliansen skal få innpass i folkelige organisasjoner,

bl.a. gjennom Motvind saken.
https:/ihammerfestinoen.no/nvhet/apent-brev-til-styret-i-motvind-norqe/19.2032

Under 27 är'.
Over 26 år:

uþPS
K. NR.

6r8031
t 506.46.8'1041
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50 kr.
'100 kr.



Antirasistisk Front har i tillegg til ovenstående aktiviteter kontinuerlig pågående aktiviteter/aksjoner i

regionen for å få fiernet enhver form for propaganda som blir satt opp av høyreekstreme/nazistiske
grupperinger.

Offentli ge aktiviteter 2021

08.03. Deltok på markeringene i Stavanger og Sandnes.
Ved markeringen i Sandnes var et av våre medlemmer en av appellantene.

06.08. Arrangør av motdemonstrasjon mot SIAN sitt <hatshow> på Bryne.

07.08. Arrangør av motdemonstrasjon mot SIAN sitt <hatshow> i Stavanger.
Vellykket markering hvor ca. 500 motdemonstranter deltok.

14.08. Arrangør av arrangementet <hold valgkampen frifor rasisme" på Domkirkeplassen i

Stavanger. 11 lokale partilag, herunder KrF, Høyre, MDG, SV, Rødt, AP, FNB, SP, Venstre,
Pensjonistpartiet og Partiet Sentrum var tilsluttet og deltok med appeller.

25.08. Arrangør av <hold valgkampen fri for rasisme> i Sandnes. Arrangementet ble avholdt i

Rutenparken, hvorav 9 lokale partilag deltok med appeller.

18.09. Deltok på motdemonstrasjon mot SIAN si(t uhatshow> i Bergen.
I

09.11. Antirasistisk Front har årlig stått som arrangør av <<Krystallnatt markeringen> i

Stavanger. 12021 var 21 lokale partilag og organisasjoner samt
LO i Stavanger og Omegn, Forbundsregionen Fagforbundet Rogaland og
Rogaland Elektromontør Forening tilsluttet denne markeringen.
TV Vest og Rogalands Avis var også til stede, og lagde i etterkant en sak rundt vår
markering av Krystallnatten.
Arrangementet ble avsluttet med fakkeltog rundt Breiavannet.

Under henvisning til ovenstående håper vi årsmøtene ser med velvilje på vår søknad

Evt. bevilgning utbetales til konto 1506.17.03982

M€d h¡ls€n

$irto.- o-'&-
Nir¡a Nãrvestad
-leder-

Under 27 àr'.
Over 26 år:

Skare
-fagl¡g an6varlig-

50 kr.
100 kr.

618031
1506.46.81041

ORGANISER DEG SOM
ANTIRASIST

Send navn, addresse, postnr. og fødselsårtil
anti rasistiskfrontstavanqer@outlook.com
eller besøk vår facebookside for registrering.

VIPPS:
K. NR.:
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Hva er
Gi en jul?

Gi en iut er et frivillig prosjekt i samarbeid
med blant andre barnevernet og NAV.
Som giver gir du iulemiddag og iulegaver til
en familie som virkelig trenger det. Dette er
foreldre og barn som ikke selv har mulighet
til å kjøpe en skikkelig julemiddãE,julesnop
eller julegaver til hverandre. I år kan du
melde deg som giver i BodØ, Giesdal,
Sandnês, Sola eller Stavanger.

Gi en jul @ 2022
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lnnkomne forslag

Forslag til uttalelse:

Styret har mottatt forslag om uttalelse vedr. de økende
strømprisene.

Forslaget finner du på neste side og er innsendt av medlem
Rolf Arne Skare.

Sfyrefs anbefaler at Arsmøtet vedtar innkommet forslag.
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Fagforbundet Stavanger-Kvitsøy avd. 01 9
v/foreningsstyret og årsm øte

2022-01-10

Undertegnede ber om at følgende forslag til uttalelse tas opp til behandling på foreningens
årsmøte onsdag Lfebruar 2022
Dersom årsmøter vedtar uttalelsen sendes denne til regjeringspartiene AP og SP sine fylkes
og sentrale organisasjoner.

VI GODTAR IKKE ALMISSER

Fagforbundet avd. Stavanger-Kvitsøy avd. 019 ser med sterk bekymring på den utviklingen
som har vært i strømmarkedet den siste tiden. De prisene og markedsvilkårene som
eksisterer i dag bryter etter vårvurdering med selve fundamentet som den norske
suksesshistorien og det norske samfunnet er tuftet på. Det er mange land i verden som har,
og har hatt, rike natur og energiforekomster, men det er få land som har skapt et system der
dette eies av fellesskapet og kommerfellesskapet til gode.

Vi må tilbake til de grunnleggende verdiene, der kraften eies av fellesskapet og utnyttes til
fellesskapets beste. Vi kan ikke ha et samfunn der store deler av det norske folk tvinges til å
<stå med lua i handa> og motta almisser for å kunne ha varme i husene, varm mat på

bordet, varmt vann i dusjen og muligheten til å vaske klær når det passer dem.

Vi vil ikke ha stønader og almisser. Vi er ikke herskere og undersåtter - vi er ett folk, ett
fellesskap. Vi vil ha rammer som gir forutsigbarhet for enkeltmennesker, familier og
arbeidsplasser. Rammer som sikrer at folk kan ta være på seg selv gjennom sitt eget arbeid.
Rammer som sikrer at man kan leve på en anstendig måte, med, som nevnt ovenfor, varme i

huset, varm mat på bordet og varmtvann i dusjen på en alminnelig inntekt.
Rammersom ivaretarverdigheten, selvfølelsen og menneskeverdettil den enkelte og
familien.

Fagforbundet Stavanger-Kvitsøy avd. 019 mener derfor at:

2q

a Det skal innføres en makspris på strøm på 30 øre pq kwh i Norge.



. Det skal ikke innføres en effektbasert nettleie

. Det skal innføres regler forfyllingsgrad i magasinene som sikrer at man har kraft
tilgjengelig til eget behov.

. Det skal ikke gjennomføres en elektrifisering av sokkelen.

¡ Det skal ikke bygges nye utenlandskabler.

o Nye kabler skal bygges for å sikre krattovertøring og tilgjengelighet mellom
landsdelene.

Kameratlig hilsen
Rolf Arne Skare
-medlem-
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Budsjett 2022
Fagforbundet Stavanger og Kvitsøy avd. 019

Ren 2021 Alternativ 202I Budsiett 2022

3000

3 100

3200
5000
5100

5l l0
5120
s200
5400

5900
s920
5930

5940
6320

6330

6340
6350

6360
6540
6541

6542

6543
6544
6545
6580

6600

6670
6680

6700
6710
6730
6770
6780
6800

6840
6870
6880

6890

6900

6920
6940
6950

7410
7430
7500

7770

8050

238 019,14
16 943,00

23125,00
60 842,23
2146,00

626,60
25 914,70
l8 016,00
9 071,50

55 272,59
200 319,82

4 011,65
1624,48
I 307,00

20 681,08

293 561,20

60 000,00
55 767,00
2 477,50

-15 81s,00

43 000,00
l5 000,00

I 000,00
2 500,00
2 500,00

45 000,00
2 000,00

50 000,00

7 000,00

60 000,00

l0 000,00

70 000,00
l0 000,00

l8 000,00
l5 000,00

8 000,00
t 5 000,00

270 000,00
50 000,00

640 000,00
16 500,00

l8 000,00
150 000,00
25 000,00

3 000,00
4 000,00

2l 000,00
38 000,00
75 000,00

230 000,00

6 000,00
I 500,00

8 000,00
25 000,00

270 000,00
60 000,00
48 000,00

2 500,00
-20 000,00

Medlemskontingent
Leieinntekter Bakergata
Leieinntekter hyttene

Lønn
Honorar
Tapt arbeidsfortjeneste/AOF stipend
Tilskudd til utdanning/stipend
Databril ler/kiropraktor o. I

Arbeidsgiveravgift
Gaver ansatte/blomster
Yrkesskadeforsikring
Gruppeforsikring ansatte

Gaver andre
Renovasjon, vann, eiendomsavgift
Alarm Bakergata
Lys og Varme
Rentokil
Renhold
Inventar
Utstyr til hyttene
Dugnad hytter
TV lisens, hytter
Reisekostnad, hytter
Datautgifter IT avd./Uni Micro
Kontormaskiner o.l.
Reperasjon og vedlikehold bygninger
Arrangement undgom
Opplæring
Regnskapsutg. SK
Revisjonsutgifter
Strøartikler/verving/forbundsuken
Valgkamp
Diverse utgifter Bakergata

Kontorrekvisita
Aviser tidsskrifter o.l.
Årsmøte

Møteutgifter
Medlemsmøter
Telefon, fast

Mobilutgifter
Porto

Kontormaskiner/l isenser

Kontingentutgifter
Bevilgninger
Forsikringspremier
Bank og kortgebyr, ev. øreavrunding
Renteinntekter

-4 615 253,99
-900,00

-82 600,00
I 992 043,00

247 330,00
1256,00

19 477,00
35 270,00
38 550,10

833,00

5 198,00

2289,83
43 094,00

3 712,50
65 908,28

6 710,54

54 812,00

22 738,10
t2 195,17

9 858,41
10 449,67

4 410,00

l8 155,40

73 305,00

-4 529 500,00
-l 000,00

-100 000,00

2 000 000,00

300 000,00
l0 000,00
5 000,00

-4 600 000,00
-1 000,00

-100 000,00
2 000 000,00

300 000,00
10 000,00
5 000,00
5 000,00

43 000,00
15 000,00

1 000,00
5 500,00
2 500,00

55 000,00
5 000,00

75 000,00
7 000,00

65 000,00
10 000,00
60 000,00
15 000,00
10 000,00
10 000,00
5 000,00

15 000,00
255 500,00

50 000,00
650 000,00
l8 000,00
23 000,00

150 000,00
0,00

3 000,00
20 000,00
22000,00
40 000,00
70 000,00

250 000,00
6 000,00
2 000,00
5 000,00

25 000,00
300 000,00

50 000,00
60 000,00
2 500,00

-20 000,00
Sum utgifter totalt
Sum inntekter totalt

3 741 507,49 4 630 500,00 4 721 000,00
-4 698 753-99 500-00 000-00

àr

Sum netto totalt -957 246-ífi
-4 630

0-00
-4 721

0-00





Valg komiteens in nstilling

Yrkesseksjons styret for helse og sosial

Yrkesseksjons styret kirke kultur og oppvekst

Yrkesseksj onssty ret Konto r og ad m i n istrasj on

Hovedstyret
Faqforbundet avd. 029

Verv Navn Valq periode
Leder Margrethe Kaarvaag lkke på valq, valqt tú 2023
Nest leder Hilde Lalid Fredriksen Gienvals tal2024
Kasserer Lise Brekke Berven Ny, valgt tal2024
Opplærinqsansvarliq Monika Høie lkke på valg, valgt tû2023
SWremedlem Steffen Mikalsen Gienvalg tal2024
Vara medlem Katarina Lutcherath Gienvalq tal2024
Leder yrkesseksjon kontor
oq administrasion

Hildegunn Birkeland lkke på valg, valgt fl 2023

Leder yrkesseksjon kirke,
kultur oq oppvekst

Bjørn Johannesen lkke på valg, valgt tú2023

Leder yrkesseksjon helse
og sosial

Astrid Johannessen lkke på valg, valgt til2023

Leder yrkesseksjon
samferdsel oq teknisk

Bjørn Flikke lkke på valg, valgt tú2023

Leder ungdomsutvalget
Leder pensjonist og utføre
utvalq

Kjell Egil Solbø lkke på valg valgt fl2023

Verv Navn Valqperiode
nestleder Jane Ditto Simonsen Gienvals til 2024
stvremedlem Marie Ø. Diuo Gienvalq fl 2023
styremedlem Jorunn Sola Gienvalq tú 2024
stvremedlem Simone Strauss Gienvals fl 2024
Vara medlem lnge Flatmoen Ny, valst til2023

Verv Navn Valqperiode
Nestleder Hilde Kleppa Gienvals ttl2024
stvremedlem Maria Leah Botnehagen Gienvals til 2023
styremedlem Gienvalq til 2424
stvremedlem Ny valqt til 2024
Vara medlem

Verv Navn Valqperiode
nestleder Ann Therese Madland Ny valst til 2024
stvremedlem Jon Ree Holmøv Gienvalq tú 2023
stvremedlem lnqrid S Waaqe Gienvalq lil 2024
stvremedlem Mette Lise Bakka Gienvals til 2024
Vara medlem Jonas Jørstad Gienvals til 2023
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Valg komiteens innstil ling

Yrkesseksjonsstyret Samferdsel og Teknisk

Pensjonist og utføre utvalg

Ungdomsutvalget

Vararepresentanter til hovedstyret for yrkseseksjonsledere og utvalgsleder

Verv Navn Valqperiode
nestleder Lisa lren Olsen Reianes Nv, valqt ti 2024
styremedlem Torbiørn Liabø Dale Gienvalq til 2023
stvremedlem Katharina Lutcherath Gienvalq ti 2024
styremedlem Eirin Sollid Næss Ny valst tú 2024
Vara medlem Maqnor Grannes Gienvals til 2023

Verv Navn Valqperiode
nestleder Tor Marvin Pedersen Gienvalq fl 2024
stvremedlem Solveiq Sande Gienvalq til 2023
stvremedlem Wenche Karin Olsen Gienvalq til 2024
stvremedlem Edvard Nåden Gienvalq ttl2024
Vara medlem Brit Hana Gienvalq fl 2023

Verv Navn Valoperiode
nestleder Patrick Fiskå Valqt ttl2024
styremedlem Svnne Bolstad Gienvalot til 2024
stvremedlem
stvremedlem
Vara medlem

Seksion - utvalq Navn Valqperiode
Helse oq sosial Jane Ditte Simonsen Ttl2024
Kirke, kultur oq oppvekst Hilde Kleppa Ttl2024
Kontor oq administrasion Ann Therese Madland Tn 2024
Samferdsel oq teknisk Lisa lren Olsen Reianes Til 2024
Pensjonist og utføre
utvalg

Tor Marvin Pedersen Til 2024

Ungdomsutvalget Tn 2024
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Valg komiteens i nnstilling

9 valgte representanter til regionsmøtet, forbundsregionens representantskap
valgperiode I år.

1. Margrethe Kaarvaag
2. Hilde Lalid Fredriksen
3. Lise Brekke Berven
4. Monika Høie
5. Hildegunn Birkeland
6. BjørnJohannesen
7. Bjørn Flikke
8. Kjell Egil Solbø
9. Jane Ditte Simonsen

9 vara representanter i nummeret rekkefølge:

1. Steffen Mikalsen
2. Ungdomsrepresentant
3. lngunn Meling Pedersen
4. Katharina Lutcherath
5. Hilde Kleppa
6. Tor Marvin Pedersen
7. Lisa lren Olsen Reianes
8. Ann Therese Madland
9. Simone Strauss

14 representanter t¡l LO valgperiode I år.

1. Margrethe Kaarvaag
2. Hilde Lalid Fredriksen
3. Bjørn Flikke
4. B¡ørnJohannesen
5. Astrid E. Johannessen
6. Hildegunn Birkeland
7. Monika Høie
8. Kjell Egil Solbø
L Hilde Kleppa
10.Torbjørn Liabø Dale
11. Monika Wold
12.Jane Ditte Simonsen
13. Lisa iren Olsen Reianes
1 4. ungdomsrepresentant

Vara representanter til LO valgperiode I år

1. Lise Brekke Berven
2. Jonas Jørstad
3. Tor Marvin Pedersen
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Valgkomiteens innstilling

4. Synne Bolstad
5. Steffen Mikalsen
6. Jostein Tverdal
7. Haldis Marie Møgster
8. lngunn Meling Pedersen
9. Mette Lise Bakka
10. Simone Strauss
1 1. Katarina Lutcherath

5 representanter til samvirkende fagforeninger valgperiode I år.

1. Margrethe Kaarvaag
2. Hilde Lalid Fredriksen
3. BjørnJohannesen
4. Bjørnflikke
5. Lise Brekke Berven

5 vararepresentanter til samvirkende fagforeninger valgperiode I år

1. Astrid E. Johannessen
2. Monika Høie
3. Mette Lise Bakke
4. Katarina Lutcherath
5. Kjell Egil Solbø

Yrkesseksjonenes representanter til regionkonferansen for yrkesseksjonen og
utvalg

Navn på seksion - utvalq Navn
Yrkesseksionen helse oq sosial Jane Ditte Simonsen
Vara representant Jorunn Sola

Yrkesseksjonen Kirke, kultur og
oppvekst

B¡ørn Johannesen

Vara representant Hilde Kleppa

Yrkesseksjonen kontor og
administrasion

Hildegunn Birkeland

Vara representant Ann Therese Madland

Yrkesseksionen Samferdsel og teknisk Biørn Flikke
Vara representant Lisa lren Olsen Reianes

Ungdomsutvalqet
Vara representant

Pensionist oq utføre utvalo Kiell Eqil Solbø
Vara representant Tor Marvin Pedersen
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Valgkomiteens innstilling

Valgkomite 1 representant fra hver seksjon og utvalg

Kontor og administrasjon Kari Bang Jacobsen

Samferdsel og teknisk Sigve Østhus

Helse og sosial

Kultur og oppvekst Aud Ase Lien

Pensjonister Jostein Tverdal

Ungdom

Eiendomsutvalg

Ansvar for fagforbundets eiendommer (Bakergata og hytteeiendommene på
Helgøysund og Fogn)

Bjarte Nordbø Leder

Bjørn Johannesen

B¡ørn Flikke

Jostein Tverdal

Organisatoriske frikjøpte i Bakergata tiltrer eiendomsutvalget

Eiendomsutvalget gís muligheter til å supplere utvalget ved behov.

Revisor

Arsmøte godkjenner jgøp av revisor tjenester fra Krohn Regnskap ARF

Valgkomiteen ber om at årsmøte godkjenner at hovedstyret - seksjoner og utvalg får
muligheten til å supplere ubesatte verv.
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