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Handlingsplan 2020

Fagforbundet Stavanger og Kvitsøy

Avd. 019

Vedtatt på årsmøtet den 27.1 1.19



Innledning
Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyrte for 2020.
Handlingsplanen bygger på Fagforbundets Prinsipp- og Handlingsprogram, Fagforbundets
strategiplan for årsmøteperioden, regionstyrets handlingsplan, samt andre vedtak fattet i

overordnete organer.

Handlingsplanen omhandler fagforeningens målsettinger og aktiviteter for perioden mellom
årsmøtene.
Planen sees i sammenheng med resultater og erfaringer (årsberetningen) fra forrige periode

Kostnadene som følger av handlingsplanen er konkretisert i fagforeningens budsjett.

2



lnnhold
Innledning
Fagforeningens utfordringer på kort og lang sikt....

Utfordringer overfor arbeidsgivere ..............
Yrkesfaglige utfordringer............
Politiske utfordringer ...............
Utfordringer i egen organisasj on...............

Målsettinger og planer i perioden
Heltid og likelønn
Offentlige tjenester i egenregi
Organisasj onsbygging og tariffmakt
Fag-, kompetanse- og yrkesutvikling........
Miljø og klima...

2

4
4
4
4
4
5

5

5

6

7

7

3



Fagforeningens utfordringer på kort og lang sikt

Utfordringer overfor arbeidsgivere

Fagforeningen har utfordringer med at der blir gitt korte frister på drøftinger,
medbestemmelse og høringer fra arbeidsgiver.
Til tider er det uklart hva arbeidsgiver mener med drøftinger, og i hvilken formellfora skal
drøftinger foretas. Korte frister medÍører også at der blir svekkelse i informasjonsflyten.

Yrkesfag I i ge utfordri nger

Yrkesseksjonene leverer ikke godt nok., må ha et større fokus på faglig utvikling for
medlemmene. Utdanning og kompetanse for alle våre yrkesgrupper må videreutvikles, og gi
rom for muligheten til kompetanseutvikling.

Politiske utfordringer

Må få til enda bedre politisk samarbeid, må få til forplikte¡de samarbeidsavtaler med andre
enn AP. f.eks SV og Rødt. Foreningen må delta mer aktivt i politiske spørsmål og være en
slørre pådriver for å nå Fagforbundets politikk. Politisk plattform som de rødgrønne partiene
har inngått, må vi forplikte og påse at partiene gjennomfører.

Utfordringer i egen organisasjon

Ny kommune og ny forening, får medlemmer i to forskjellige kommuner. Får et stort
geografisk område som kan skape utfordringer med å nå medlemmene på sine
arbeidssteder.
Bli kjent med den nye kommunen, og organiseringen innenfor kommunesektoren.
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Målsettinger og planer i perioden

Heltid og likelønn

Mår 2020

Alle kommuner etablerer en heltidskultur
Færre jobber deltid og flere av Fagforbundets medlemmer har hele stillinger.
Hovedoppgjørel sikrer reallønnsvekst for alle, og bidrar til å minske
lønnsforskjellen.
Lønnsgapet mellom kvínner og menn blir mindre.
Kvinners kompetanse verdsettes høyere og gir økt lønnsmessig uttelling.

Tiltak Fagforeningen
. Kreve at stillinger som hovedregel lyses ut som hele, faste stillinger.
. Gjennomtøre drøftingsmøler vedrærende bruk av deltid og utarbeidelse av

retningslinjer.
o Fremme krav etter arbeidsmiljøløvens kapittel 14 for alle som har

rettmessige krav i henhold til lowerket.
. Forberede tillitsvalgte på å gjennomtøre lokale forhandlinger, med sikte på

å oppnå likelønn.

Mål: Heltid en rettighet, deltid en mulighet
Tiltak: Alle stillinger må lyses ut som faste hele stillinger. lærlinger må få
lærlingeplasser og fast stílling etter endt læretid. Ha gode skolerte
instruktører som får nok tid til å ulføre oppgaven. Sette fokus på likelønn
Frist: Hele året

Offentlige tjenester i egenregi

Mâ12020

Offentlig finansiefte tjenester blir ikke konkurranseutsatt, og en større andel av
tjenestene i kommuner, fylkeskommuner og helseforetak drives i egenregi.
Gjennom vedtatte tiltaksplaner fjernes muligheten for sosial dumping og
arbeidsmarkedskrim inalitet i komm uner, fylkeskomm uner og helse foretak.

Tiltak fra Fagforeningen
o Kreve at egenregi utredes, blant annet i forbindelse med nye anbudsrunder,

og sikre ansattes lønn- og arbeidsvilkår ved konkurranseutsetting.
o Kartlegge alle tjenester i kommunen, og lag oversikt over hvilke tjenester som

er konkurranseutsatt.
o Ha en offensiv strategi med å formidle yrkesfaglig argumentasjon for egenregi,

og sikre samarbeid mellom valgte etter hovedavtalen og valgte etter
vedtektene.

o Motvirke konkurranseutsetting og privatiseríng gjennom aktivt faglig-politisk
samarbeid.
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o Foreslå trepartssamarbeíd som arbeidsform i omstilling og utviklingsarbeid.
o Kverve tiltaksplan mot sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet, gjerne i

samarbeid med andre LO forbund.

Mål: Re- kommunalisering av kommunale foretak
Tiltak: Nettverkssamlinger, styremøter og andre aktuelle samlinger for tillitsvalgte
etter hovedavtalen og vedtektene. Yrkesseksjonene må være aktive og søke info om
politiske saker som behandles innen egne yrkesområder. Videreføre dialogen og
samarbeidsavtaler med de politiske partiene og kreve forpliktene avtaler i samsvar
med den politiske plattformen som de har vedtatt.
Frist: hele året

Organisasjonsbyggi ng og tariffmakt

Mår 2020

Økt organisasjonsgrad i KS -området
Økt organisasjonsgrad i Spekter helse
Minst 5 prosent økning i antaflet elever og lærlinger
Minst 5 prosent økning i antallet studenter
Tillitsvalgte på alle arbeidsplasser innen forbundets organisasjonsområde.
Tillitsvalgte skal benytte forbundets ulike kommunikasjonsplattformer i arbeidet

Tiltak fra Fagforeningen
o Besøke alle arbeidsplasser der en har medlemmer i løpet av året. Medlemmer

som ikke nås på arbeidsplassen må nåes på andre måter.
o Kartlegge vervepotensial på alle tariffområder
o Kontakte alle nye medlemmer senes en måned etter innmelding, og alle

medlemmer som melder seg ut, eller som står i fare for å bli strøket.
o Aktivt jobbe for å rekruttere flere arbeidstakere med høyskole- universitets

utdanning og gjennomløre regelmessig aktivitet på videregående skoler,
fagskoler, høyskoler og universitet i samarbeid med forbundsregionen.

o Etablere klubber på arbeidsplassene og sørge for at alle medlemmer har
tillitsvalgt de enkelt kan kontakte

o Velge hvilke tiltak som skal prioriteres fra handlingsplanen for mangfold og
inkludering for å nå målsettingen for arbeidet

o Være synlige isosiale medier.

Mål: Vi må verve flere i henhold til måltall. Vi må være veldig konkrete i hva vi kan
tilby medlemmene.
Tiltak: Det må utvikles gode elektroniske verktøy som tillitsvalgte kan benytte seg
av i sitt arbeid. Nettverksgrupper for tillitsvalgte for å styrke dem i sin rolle og
bygge nettverk innenfor samme arbeidsområde. Trygge de tillitsvalgte i sin rolle
med faglig skolering
Frist: Hele året
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Fag-, kompetanse- og yrkesutvikling

Måtl2020

Fagforbundet bidrar til kompetanseutvikling på arbeidsplassen
Relevant kompetanseheving gir uttelling i lønn
Rammebetingelsene for og anerkjennelsen av medlemmenes yrkesutøvelse styrkes
Økt antall læreplasser i alle sektorer
Fagforbundet er naturlíg valg for arbeidstakere med høyskole- og
un ive rsitetsutdan n in g

Tiltak fra Fagforeningen

. Bistå de tillitsvalgte i gjennomføríngen av drøftingsmøter med arbeidsgiver i

alle tariffområder for å utarbeide og iverksette kompetanseplaner.
o Jobbe for at flere tar fagbrev
o Bidra med faglige argumenter i forbindelse med omstilling- og

utskillingsprosesser
. Samarbeide med arbeidsgiver tor ä øke antall læreplasser i alle virksomheter,

spesielt i offentlig sektor, og bidra til at veileder har kompetanse til å gi et godt
faglig opplæríngstilbud til lærlingen

. Sikre at medlemmene får faglige tilbud

Mål: Etter og videreutdanning. Tilrettelegge og gjør lagbrev mer attraktive.
Kommunene må tilrettelegge for flere lærlingeplasser.
Tiltak: Plasstillítsvalgt og virksomhetsleder bør samarbeid best mulig om å gi
rett og nødvendig kompetanse. Tettere oppfølgíng av lærlinger. Stille krav til
lærlingene også i samarbeid med veiledere og virksomhetsleder. Gitt nok tid til
veiledning. Temakurs for tillitsvalgte. lvareta medlemmene i de forskjellige
yrkesseksjonene og tilby yrkesfaglige kurs.
Frist. Hele året

Miljø og klima

Mår 2020
Miljø-og klimapolitikken til Fagforbundet er kjent blant tillitsvalgte og medlemmer

Fagforeningens tiltak
o Sikre at medlemmene har kompetanse til å gjøre sin jobb så klimavennlig som

mulig
o Bruke det faglig-politiske samarbeidet til å konkretisere en offensiv miljø- og

klimapolitikk
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Påvirke arbeidet med kommunale klima- og energiplaner, og være pådriver til
å integrere det ytre miljø i HMS- arbeidet
Sette miljø- og klimautfordringene på dagsorden på medlemsmøter

Mål: Unngå å benytte engangs plast ved egne arrangementer.
Tenke gjenbruk vær bevisst ved innkjøp av profil artikler Vær bevisst, bruke lokale
leverandører.

Tiltak: Slutte å bruke plast som ikke kan gjenvinnes. Minske papirforbruk. Ved
mulighet velg miljøvennlige reisemåter når du skal på konferanserlmøler
Frist: hele året

Kurs og konferanser

1. Planlagte kurs og konferanser for tillitsvalgte valgt etter hovedavtalene

2. Planlagte kurs og konferanser etter vedtektene

Medlem

a

o
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Type kurs Målgruppe Tidspunkt
Fase lkurs Nye tillitsvalgte Vår/høst
Tariff kurs etter hovedoppgjørene Tillitsvalgte Fra mai

Type kurs Målgruppe Tidspunkt
Dagsamling for nytt styre Nytt hovedstyre Desember/jan
Min.2 Yrkesfaglige tiltak fra hver
yrkesseksjon

Yrkesseksjonene Vàrlhøst

Type kurs Målgruppe Tidspunkt
Juletrefest Alle medlemmer Januar
1 mai frokost Alle medlemmer mar

Sommertur Alle medlemmer Juni
Julemøte Kvitsøy, Rennesøy og Finnøy Aktuelle medlemmer Desember



Forslag til bevilgninger:

1. Støtte til årets TV aksjon
(Anbefales)

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

3. Støtte til SOS Barnebyen i Angola
(Anbefales)

4. Gi en jul- 1 familie
(Anbefales)

5. Økonomisk støtte til Antirasistisk Front Stavanger
(Anbefales)

kr 5000

kr 5000

kr 5000
kr 5000

kr 5000
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WWF Verdens naturfond får TV-aksjonen i NRK a2O2O

NRK har bestemt at TV-aksjonen for 2020 tildeles WWF Verdens naturfond
WWF ønsker å bekjempe plastproblemet i verdenshavene.

VAt\l1ll

REDDER
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lo



8. marslcomiteen2}2}
v. Turid Kalvig Sola
Sundeveien 24a
4049 Hafrsfiord
tulid.kalvi e. solalDfasforbundet.no

Til Fagforbundet avd 019

Søknad om støtte fra 8. marskomiteen 2020

8. mars komiteen 202A søker med dette om støtte til neste års aruangement.
Vi har så vidt kommet i gang med arbeidet og har derfor ikke noen detaljer om anangementet,
talere og appellanter enda.

Siden vi vet at dere skal ha tidlig årsmøte i är lillater vi oss derfor å sende en søknad allerede

nå.

Hovedtema er som vanlig:
i Kamp mot all kvinneundertrykking - for full kvinnefrigjørihg.
I Flere tema vil bli tatt opp på møtene som kommer og når vilskal vedta parolene.

8. mars stafter programmet i Byparken. Klokkeslett er ikke avklart.
Her blir det hovedtale og appeller.
Etter talene blir det togavgang med arrangement i etterkant.

Dere inviteres også til å delta på våre møter.
Første møte blir mandag 18.1 I .19 kl. 18.00 på SV-huset, Nytorget 6. Videre møteplan og frist
for å levere parolet'blir bestemt da.

Oppdatert møteplan og frist for å levere paroler blir lagf ut på Facebook. Her vil også mer info
legges ut etter hvert.

Vi vil også talike for støtte fi'a Fagforbundet avd 019 gjennom mange år. Deres støtte har væft

til stor hjelp i arbeidet med 8. mars arrangementene.

Bidraget kan settes inn på konto 3201 2557298
Vi håper på positiv respons.

For
8. marskomiteen2}2}

"",r..
TúÅ (^\u

Turid Kalvig Sola 1 Edle Songe-Møller/s/
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Gi en jul

Om oss

Page 1 of2

*

GI EN JUL
DU KAN GI EN JUL TIL EN FAMILIE SOM TRENGER DET

<Gi en jul> er et prosjekt som startet i Stavanger i 201,5,

og det ligger i navnet hva det går ut på. Man skal gi en

jul til noen som trenger det.

Det er ikke alle som gleder seg tiljul, siden de ikke har midler eller mulighet til å lage i stand

en julefeiring i samsvar med manges forventinger. Det er familier og barn som ikke har

mulighet til å spise en skikkelig julemiddag, handle inn litt god mat, julegodter eller kjøpe

gaver til hverandre. Litt ekstra god mat og noen gaver er noe alle fortjener å kose seg med

når det er jul. Det f innes allerede steder hvor man kan få seg en julemiddag eller en julegave,

men dette prosjektet går ut på at man skal kunne få til dette i sitt eget hjem.

Det er med god hjelp fra barneverntjenesten i Stavanger at jeg finner frem til de familiene

som har behov for dette. De gir meg en anonymisert liste, der kun alder og kjønn er oppgitt.

Med 'Gi en jul'skal man lage en "juleeske" til disse familiene. Esken skal minimum inneholde

en julemiddag og gaver til alle i familien. Hvis man vil kan man også gjerne legge til en ekstra

middag, litt julepynt og mat til frokost. Enda mer detaljert informasjon vil man få av meg

dersom man melder seg som giver til 'Gi en jul'.

"Juleeskene" leveres og kjøres ut 20. desember. Da holder all mat seg fersk, og det er fortsatt
god tid før jultil å tilberede maten. Jeg har vært i kontakt med St.Petri menighet som har

vært så snille at de stiller St.Petri kirke tildisposisjon 20. desember. Her skal "juleeskene"

leveres mellom kl L5-18,før frivillige f ra kommunen kjører eskene ut til "juleeskenes" eiere.

ldeén til dette har jeg tatt f ra min hjemby Halden, hvor en dame begynte med dette i 2001

.Jeg tok kontakt med henne og fikk detaljene rundt hennes fremgangsmåte, samt at jeg

http:llgienjul.no/ i2



Gi en jul

Om oss

er riktig nok en mindre kommune, men jeg er sikker på at det vil fungere like bra her. Man ser

stadig mer giverglede til forskjellige formål og organisasjoner, så jeg tviler ikke på at
givergleden også er tilstede for å hjelpe familier i sin egen kommune. Det koster litt å gjøre i

stand en slik "juleeske", men om man ikke har muligheten til dette alene, kan man gå sammen

flere familier eller en vennegjeng for å gjøre i stand én juleeske.

Selv elsker jeg julen, og det er for meg nesten ubegripelig at ikke alle i det minste skal ha

muligheten til å sette pris på denne høytiden på samme måten som jeg gjør.

Om man har lyst til å være med på dette prosjektet kan jeg kontaktes på

stavanger@gienju l.no

Nytt i 2017 er at du nå også kan være giver gjennom Gi en jul Sola. Det er nøyaktig samme

opplegget der, hvor det samarbeides med barneverntjenesten i Sola kommune. Tider og

leveringssted vilvære annerledes i Sola, informasjonen gitt over gjelder kun Stavanger.

For å være med på prosjektet i Sola, kan man kontakte

Åse Andreassen på sola@gienjul.no

I 2018 kan du også være giver gjennom Gi enl;ul Sandnes. For å være med på prosjektet her

kan manlkontakte

Stine Tapaninen på sandnes@gienju l.no

Ønsker dere alle en riktig god førjulstid.

Med vennlig hilsen Elisabeth Ohlgren Tidemann

Page2 of2
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Antirasistisk Front Stavanger
Vaisenhusgata 19
4012 Stavanger

Fagforbundet Stavanger avd. 019
Bakergata 15
4013 Stavanger Stavanger 30.1 0.1 I

Søknad om støtte til drift av antirasistisk arbeid

Antirasistisk Front Stavanger søker årsmøtet i Fagforbundet Stavanger avd. 019 om støtte til
drift av holdningsskapende arbeid mot dískriminering utøvd på et rasistisk grunnlag.

Presentasjon av Antirasistisk Front Stavanger
Antirasistisk Front Stavanger er en partipolitisk og relig'iøs uavhengig grasrotorganisasjon.
Vår visjon er et kulturelt mangfoldig og sos¡alt rettferdi$ samfunn.
Vi arbeider for at rasisme, fremmedfrykt og diskriminering av alle etnisiteter motarbeides på
alle områder, og at alle rasistíske organisasjoner forbys slik Norge har skrevet under på.

Offentlige aktiviteter 201 9
Vår leder Nina Narvestad holdt appell 1. mai om viktigheten av antirasistisk arbeíd. Samtidig
var det en oppfordring om å delta i aksjonen mot SIAN sin markering i Stavanger 4. mai.
Denne markerÍngen sto visom arrangørîar, og det vat ca.200 fremmøtte som viste sin
motstand mot SIAN sitt rasistíske budskap.

Den 29.08.19 arrangerte vi et åpent møle pâ, Domkirkeplassen i Stavanger.
Temaet og bakgrunn for arrangementet var (en valgkamp frifor rasismer. Med unntak av
FrP, deltok samtlige av de lokale partier sine talsmenn med appeller på dette arrangementet.
Det var også en relativt bra oppslutning fra publikum som var tllhørere under appellene.

For øvrig står Antirasistisk Front Stavanger som årlig arrangør av Krystallnattmarkeringen i

Stavanger.

Fagbevegelsen sitt antirasistiske arbeid
Historísk har Arbeiderbevegelsen, både politisk og faglig, alltid gått foran i kampen mot
diskriminering og hatefulle ytringer som har sin bakgrunn i kjønn, etnisitet, og religiøs og
kulturell opprínnelse. Fagbevegelsens holdninger ift. dette er bl.a. behørig omtalt i

LO sitt Handlingsprogram lor 2Q17-2O21
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Bakgrunn for vår søknad
Antirasistisk Front har sammenfallende verdier og holdnínger med de som fagbevegelsen/LO
legger til grunn for sitt antirasistiske arbeid. En hverdag fri for diskriminering, fremmedfrykt og
rasistiske strømnínger er grunnleggende faktorer i et samfunn som fremmer demokratiske
verdier.

Vi har nylig etablert oss som leietakere i egnede lokaler. Dette gir oss en unik mulighet til å
utvide våre aktiviteter, Bl.a. har vi ambisjoner om å bli et ressurssenter/rådgívningskontor
som skal ta imot og behandle henvendelser fra enkeltpersoner/grupper som trenger hjelp
mot diskriminerÍng utøvd på rasistisk grunnlag. Videre har vi forhåpninger om at våre
aktiviteter kan skape grunnlag for og etablere å utvikle et aktivt antirasistisk miljø i

nærområdet og regionen for øvríT.

Under henvisning til ovenstående håper vi årsmøtet í Fagforbundet Stavanger avd. 019 ser
med velvilje på vår søknad. Evt. bevilgning utbetales til konto 1506.17.03982

Med hilsen

Uü-r* ìùc^nÊÊ-
Nina Narvestad
-leder-

Skare
-faglig ansvarlig.
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lnnkomne forslag

Styringsgruppen "Ny Fagforening Stavanger avd. 019 og Fagforbundet
Finnøy, Kvitsøy og Rennesøy avd. 509" forslår følgende forslag til vedtak
på Arsmøtet:

1. Alle utlodninger som blir gjennomlørt på Fagforbundet Stavanger og Kvitsøy sine
arrangementer, skal inntekten uavkoftet gå til Fagforbundets barneby iAngola.

Begrunnelse:

Fagforbundet eier en Barneby i Angola. For å kunne drifte denne trenges det
støtte fra lokalforeningen.

tþ



Budsiett 2020

Fagforbundet Stavanger og Kvitsøy avd 019

3000 Medlemskontinsent -4 500 000
13600 Leieinntekter Bakergata -1 000
3610 LeieinntekterHwtene -1 10 000
5000 Lønn 2 000 000
5100 Honorar 300 000
51 10 Tapt arbeidsfortieneste/AOF stipend 15 000
5130 Tilskudd til utdannine/Stipend 5 000
5251 Gruppeforsikrine ansatte 1 500
5400 Arbeidseiveravgift 43 000
5900 Gaver til ansatte/blomster 15 000
5920 Yrkesskadeforsikrine 1 000
6320 Renovasion. vann, eiendomsavsift 45 000
6330 Alarm Bakersata 6 000
6340 Lvs os varme 50 000
6360 rRenhold 60 000
6540 Inventar 15 000
654r Utstw til hvttene 70 000
6542 iDusnad hvtter 10 000
6543 TV lisenser. hvtter 22 000
6544 Reisekostnad hvttene 10 000
6545 Datautsifter IT avdelinsen/Uni Micro 10 000
6580 Kontormaskiner o.l 18 500
6600 Reoarasion os vedlikehold bvsninser 300 000
6610 Arransementer unsdom 70 000
6680 Ooolærinssutvalset 640 000
6to0 Resnskaosutsifter S :K. 16 000
67 rO Revisionsutsifter 15 000
6730 S trøartikler/vervin s/forbundsuka 1 00 000
6780 Diverse utsifter Bakergata 4 000
6790 iGaver andre 2 500
6800 Kontorrekvisita 4 000
6840 lAviser tidsskrifter m.v 20 000
6870 Rep skap/Arsmøte 50 000
6880 Møteuteifter 75 000
6890 Medlemsmøter 230 000
16900 Telefon. fast 2 000
t,6920 Mobilutsifter 2 000
6940 Porto I 000
6950 lKontormaskiner/lisenser 30 000
74IO Kontinsentutsifter 270 000
7430 Bevilsninser 30 000
7500 Forsik¡ingspremier 48 000
7770 Bank- os kortsebvrer- event. Øreavrund 2 500
8050 Renteinntekter -20 000

Sum utsifter totalt 4 616 000
Sum inntekter totalt -4 631 000
Sum netto totalt -15 000
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Valgkomiteens sammensetning :

Valgkomiteen frem mot konstituerende årsmøte i den nye foreningen
Fagforbundet Stavanger - Kvitsøy avd. 019 har bestått av følgende medlemmer:

Rolf Arne Skare - leder, Jostein Tverdal- medlem, Martha S. Wick - medlem,
Bjørg Vestbø - medlem, Solveig Sande - medlem.

Forutsetninger for valgkomiteens arbeid:
Valgkomiteens legitimitet følger av likelydende styrevedtak i de tidligere foreninger
Fagforbundet Stavanger avd. 019, sak 41118 og Fagforbundet Finnøy, Kvitsøy og Rennesøy avd
509 sak 38/1 I

Valgkomiteens mandalfølger av "Administrativ gruppe forforeningssammenslåing" s¡¡s vedtak i

sak7l18,8/18 og sak 4/19

Valgkomiteen er en uavhengig og selvstendig komite. Den er kun bundet opp av det mandatet
som er gitt dem. Valgkomiteen skal derfor kun svare ovenfor medlemmene ved årsmøte.
Valgkomiteen har på denne bakgrunn hatt den nødvendige habilitet til å utføre de oppgaver som
er pålagt den.

Valgkomiteen arbeid:
Valgkomiteen har avholdt 6 møter.
rFor å ivareta det enkelte medlems medbestemmelse (avd. 019 og avd. 509), ble det sendt ut
)forslagsskjemaer til lederne av de ulike yrkesseksjoner hvor vi ba om skriftlig tilbakemelding på
aktuelle kandidater.
Valgkomiteen forutsatte at yrkesseksjonene gav sine respektive medlemmer anledninq til å
komme med innspill på kandidater. Enten gjennom medlemsmøter, eller ved bruk av Fane 2tor
utsendelse av forslagsskjema. De yrkesseksjonene vi fikk tilbakemeldinger fra, gir imidlertid ikke
inntrykk av at medlemmene har fått mulighet til å komme med sine innspill.
For de øvrige kandidater til foreningsstyret og utvalgene (pensjonist og ungdom) har komiteen
selv sendt ut forespørsler til samtlige medlemmer i de ulike foreninger gjennom Fane 2.

Valgkomiteens innstilling:
Valgkomiteens innstilling er utarbeidet på bakgrunn av vedtektenes bestemmelser, innkomne
forslag og valgkomiteens vurderinger. lnnstillingene som foreligger er utelukkende
vedtektsfestede veru/verv som tølger av hovedorganisasjonens vedtekter. Valg på ikke
vedtektsfestede utvalg/styrer/komiteer foretas av det nye foreningsstyret, og er således ikke
gjenstand for valg på årsmøte.

Jf. vedtektenes retningslinjer til S 11.2.1 skal styret utpeke et verneombud fra en av
virksomhetene i fagforeningens organisasjonsområde som tiltrer styret med tale og forslagsrett.
Videre velger styret om HTV skal tiltre styret med de samme rettigheter.

Forslag på kandidater til ny valgkomite er utarbeidet iht. vedtektenes bestemmelse $ 1 1.3.5
Forslaget ivaretar en valgkomite sin habilitet, da ingen av kandidatene har direkte forpliktelser i

det sittende foreningsstyret. Valgkomiteen foretar selv konstituering og valg av komiteens leder

For valgkomiteen

@ø*'M-
Rolf Arne Skare
-leder
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VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL STYRER OG UTVALG 2019 .2021

Jf. vedtektenes er til 11.5.1

VERV NAVN VALGP

11.3.4 11.5.1 retn

FRA TIDLIGERE
019 509

LEDER MARGRETHE KAARVAAG 2021
NESTLEDER HILDE LALID FREDRIKSEN 2022
KASSERER GRETHE KARIN HAVARSTEIN 2022
OPPLÆRINGSANSVARLIG HENNING BREDAL 2021
SEKSJONSLEDER YHS ASTRID ELIN JOHANNESSEN 2021
SEKSJONSLEDER YKKO BJØRN JOHANNESEN 2021
SEKSJONSLEDER YST BJØRN FLIKKE 2021
SEKSJONSLEDER YKA HILDEGUNN BIRKELAND 2021
STYREMEDLEM MONIKA HØIE 2022
VARAMEDLEM KATARINA LUTCHERATH 2022
LEDER
PENSJONISTUTVALG

KJELL EGIL SOLBØ 2021

LEDER
UNGDOMSUTVALG

STEFAN MILETIC 2021

HOVEDSTYRET FAGFORBUNDET STAVANGER _ KVITSØY AVD. 019

Jf. vedte

NAVN P

11.3.4 11.8.1

FRA TIDLIGERE
019 509

NESTLEDER JANE DITTE SIMONSEN 2022
STYREMEDLEM MONIKA HØIE 2022
STYREMEDLEM JORUNN SOLA 2022
STYREMEDLEM STEFAN MILETIC 2022
VARAMEDLEM HALDIS MØGSTER 2022
VARAMEDLEM MARIE DJUP 2022

YRKESSEKSJON HELSE OG SOSIAL STAVANGER - KVITSØY AVD. 019

Jf. vedtektenes 11.3 11.8.1

NAVN VALGVERV P FRA TIDLIGERE
019 509

NESTLEDER HILDE KLEPPA 2022
STYREMEDLEM ANDRE SKEIE ELLINGSEN 2022
STYREMEDLEM MAHIN ARAN 2022
STYREMEDLEM MARIT AUSTERHEIM 2022
VARAMEDLEM KJELL ANDRE NORDBØ 2022
VARAMEDLEM ROSE MARI HANSEN 2022

YRKESSEKSJON KIRKE KULTUR OG OPPVEKST STAVANGER _ KVITSøY AVD. 019

Jf. vedtektenes

VERV NAVN VALGP

11.3.4 11.8.1

FRA TIDLIGERE
019 509

NESTLEDER SIGVE ØSTHUS 2022
STYREMEDLEM SVEIN JONE AADNESEN 2022
STYREMEDLEM KATARINA LUTCHERATH 2022
STYREMEDLEM LISA IREN OLSEN REIANES 2022
VARAMEDLEM GUNN SYNNØVE RAVNDAL 2022
VARAMEDLEM TORBJØRN DALE 2022

YRKESSEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK STAVANGER - KVITSØY AVD. 019
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Jf. vedtektenes

NAVN VALGVERV P

11.3.4 11.8.1

FRA TIDLIGERE
019 509

NESTLEDER KARI BANG JACOBSEN 2022
STYREMEDLEM JONAS JØRSTAD 2022
STYREMEDLEM ELENA EGGE ROUX 2022
STYREMEDLEM METTE LISE BAKKA 2022
VARAMEDLEM ANNE GRETHE

MARTINUSSEN
2022

VARAMEDLEM MARIE OVEDAL BIRKELAND 2022

YRKESSEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON STAVANGER - KVITSØY AVD. 019

Jf. vedtektenes 11.3

NAVN VALGVERV P FRA TIDLIGERE
019 509

NESTLEDER TOR MARVIN PEDERSEN 2022
STYREMEDLEM WENCHE KARIN OLSEN 2022
STYREMEDLEM MARIE THERESE KAJENJERI 2022
STYREMEDLEM
VARAMEDLEM BRIT HANA 2022
VARAMEDLEM

PENSJONISTUTVALG STAVANGER - KVITSØY AVD. 019

11.3.4Jf. vedtektenes

NAVN VALGVERV P FRA TIDLIGERE
019 509

NESTLEDER SOFIE BIRGITTE ANDERSEN 2022
STYREMEDLEM KJELL ANDRE NORDBØ 2022
STYREMEDLEM PATRICK FISKA 2022
STYREMEDLEM
VARAMEDLEM
VARAMEDLEM

UNGDOMSUTVALG STAVANGER _ KVITSøY AVD. 019

11.5.1

VARAREPRESENTANT YHS JANE DITTE SIMONSEN

leddJf. vedtektene

VARAREPRESENTANT YKKO HILDE KLEPPA
VARAREPRESENTANT YKA KARI BANG JACOBSEN
VARAREPRESENTANT YHS SIGVE ØSTHUS
VARAREPRESENTANT PENSJON ISTUTVALG TOR MARVIN PEDERSEN
VARAREPRESENTANT UNGDOMSUTVALGET SOFIE BIRGITTE ANDERSEN

VARAREPRESENTANTER FOR SEKSJONENE OG UTVALG TIL HOVEDSTYRET

lo



11.3.7 første ledd

VERV NAVN VALGP

Jf. vedtektenes

FRA TIDLIGERE
019 s09

MEDLEM HILDE LALID FREDRIKSEN 2021
MEDLEM GRETHE KARIN HAVARSTEIN 2021
MEDLEM HENNING BREDAL 2021
MEDLEM HILDEGUNN BIRKELAND 2021
MEDLEM BJØRN JOHANNESEN 2021
MEDLEM BJØRN FLIKKE 2021
MEDLEM MONIKA HØIE 2021
MEDLEM KJELL EGIL SOLBØ 2021
MEDLEM STEFAN MILETIC 2021
VARAMEDLEM KATARINA LUTCHERATH 2021
VARAMEDLEM SOFIE BIRGITTE ANDERSEN 2021
VARAMEDLEM JONAS JØRSTAD 2021
VARAMEDLEM JANE DITTE SIMONSEN 2021
VARAMEDLEM HILDE KLEPPA 2021
VARAMEDLEM SIGVE ØSTHUS 2021
VARAMEDLEM TOR MARVIN PEDERSEN 2021
VARAMEDLEM SOFIE BIRGITTE ANDERSEN 2021
VARAMEDLEM KJELL ANDRE NORDBØ 2021

REPRESENTANTSKAPET I FORBUNDREGIONEN

Jf. vedtekter for LO sine lo

VERV NAVN VALG

n 5

P FRA TIDLIGERE
019 509

MEDLEM MARGRETHE KAARVAAG 2021
MEDLEM HILDE LALID FREDRIKSEN 2021
MEDLEM BJØRN FLIKKE 2021
MEDLEM MONIKA HØIE 2021
MEDLEM KARI BANG JACOBSEN 2021
MEDLEM KATARINA LUTCHERATH 2021
MEDI-EM BJØRN JOHANNESEN 2021
MEDLEM STEFAN MILETIC 2021
MEDLEM SOFIE BIRGITTE ANDERSEN 2021
MEDLEM MARTHA SYNNØVE WICK 2021
MEDLEM HILDEGUNN BIRKELAND 2021
MEDLEM ASTRID ELIN JOHANNESSEN 2021
MEDLEM SVEIN JONE AADNESEN 2021
MEDLEM KJELL EGIL SOLBØ 2021
VARAMEDLEM HENNING BREDAL 2021
VARAMEDLEM GRETHE KARIN HAVARSTEIN 2021
VARAMEDLEM HILDE KLEPPA 2021
VARAMEDLEM SIGVE ØSTHUS 2021
VARAMEDLEM JANNE DITTE SIMONSEN 2021
VARAMEDLEM JONAS JØRSTAD 2021
VARAMEDLEM PATRICK FISKA 2021
VARAMEDLEM TORBJØRN DALE 2021
VARAMEDLEM TOR MARVIN PEDERSEN 2021
VARAMEDLEM SOFIE BIRGITTE ANDERSEN 2021
VARAMEDLEM MAHIN ARAN 2021
VARAMEDLEM ELENA EGGE ROUX 2021
VARAMEDLEM HALDIS MØGSTER 2021
VARAMEDLEM LISA IREN OLSEN REIANES 2021

REPRESENTANTSKAPET I LO I STAVANGER OG OMEGN
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VERV NAVN PA VALG FRA TIDLIGERE
ole I sog

MEDLEM MARGRETHE KAARVAG 2021
MEDLEM HILDEGUNN BIRKELAND 2021
MEDLEM ASTRID ELIN JOHANNESSEN 2021
MEDLEM BJØRN JOHANNESEN 2021
MEDLEM BJØRN FLIKKE 2021
VARAMEDLEM HILDE LALID FREDRIKSEN 2021
VARAMEDLEM MONIKA HØIE 2021
VARAMEDLEM KARI BANG JACOBSEN 2021
VARAMEDLEM KATARINA LUTCHERATH 2021
VARAMEDLEM KJELL EGIL SOLBØ 2021

REPRESENTANTER TIL SAMVIRKEDE FAGFORENINGER

Jf. vedtektenes 11.3.7 annet 13.5.1

NAVN VALGVERV P FRA TIDLIGERE
509019

MEDLEM ASTRID ELIN JOHANNESSEN 2021
VARAMEDLEM JANE DITTE SIMONSEN 2021

YHS REPRESENTANT TIL REGIONSKONFERANSEN I YRKESSEKSJONENE

Jf. vedtektenes 11.3.7 annet I 13.5.1

VERV NAVN VALGP FRA TIDLIGERE
019 509

MEDLEM BJØRN JOHANNESEN 2021
VARAMEDLEM HILDE KLEPPA 2021

YKKO REPRESENTANT TIL REGIONSKONFERANSEN I YRKESSEKSJONENE

Jf. vedtektenes 11.3.7 annet I 13.5.1

VERV NAVN VALGP FRA TIDLIGERE
019 509

MEDLEM HILDEGUNN BIRKELAND 2021
VARAMEDLEM JONAS JØRSTAD 2021

YKA REPRESENTANT TIL REGIONSKONFERANSEN I YRKESSEKSJONENE

Jf. vedtektenes

VERV NAVN VALGP

11.3.7 annet ledd 13.5.1

FRA TIDLIGERE
019 509

MEDLEM BJØRN FLIKKE 2021
VARAMEDLEM SIGVE ØSTHUS 2021

YST REPRESENTANT TIL REGIONSKONFERANSEN I YRKESSEKSJONENE

Jf. vedtektenes 11.3.7

VERV NAVN VALGP

ledd 13.6.1

FRA TIDLIGERE
019 509

MEDLEM STEFAN MILETIC 2021
VARAMEDLEM SOFIE BIRGITTE ANDERSEN 2021

UNGDOMSUTVALGETS REPRESENTANT TIL REGIONSKONFERANSEN
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Jf. vedtektenes 11.3.7

NAVN VALGVERV P

ledd 13.6.2

FRA TIDLIGERE
019 509

MEDLEM KJELL EGIL SOLBØ 2021
VARAMEDLEM TOR MARVIN PEDERSEN 2021

PENSJONISTUTVALGETS REPRESENTANT TIL REGIONSKONFERANSEN

Jf. vedtektenes 11. 1 1.3.6

KROHN REGNSKAP ARF
v/ WENCHE KARIN KROHN

Konstituerende årsmøte viderefø rer
kjøp av revisortjenester fra tidligere

undet Stavan ravd.019

REVISOR INNSTILLING

Jf. vedtektenes

VERV NAVN P

11.3.4 11.3.5

VALG
FRA TIDLIGERE

019 509
SEKSJON/
UTVALG

MEDLEM SVEIN JONE AADNESEN YST 2021
MEDLEM MAJA CÆCILIE HANSEN

HOFSTETTER
YHS 2021

MEDLEM JONAS JØRSTAD YKA 2021
MEDLEM HILDE KLEPPA YKKO 2021
MEDLEM SOFIE BIRGITTE ANDERSEN UNGDOM 2021
MEDLEM BJARTE NORDBØ PENSJONIST 2021

VALGKOM¡TE TIL S.MØTE1 2021
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