
FAGFORBUNDET

Protokoll

ArsmØtet i Fagforbundet, avdeling 019
Det møtte totalt 65 medlemmer til årsmøtet.

Representanter fra hovedstyret: Margrethe Kaarvaag, Grethe K Håvarstein, Henning Bredal,
Dagfinn Karlson, Bjørn Johannesen, Kari Bang Jacobsen, Tor-Arvid Josdal, lngunn
Kristoffersen,Bjørn Flikke, Astrid Johannessen, Hilde Lalid Fredriksen, Jane Ditte Simonsen,
May- Brit N Jonassen, Hildegunn Birkeland, Kjell Egil Solbø

HTV: Martha S Wick, Monica Wold, Hilde Kleppa, Aud-Åse Lien, Randi Teigen og Haldis
Møgster

Det var medlemmer fra alle seksjoner og utvalg tilstede.

Vi startet mølet med allsang.

Deretter ønsket leder Margrethe Kaarvaag velkommen til vårt Årsmøte og vi startet med 1

minutts stillhet for å minnes våre medlemmer som gikk bort i 2019.

Godkjenning av innkalling:

Merknad fra Rolf Arne Skare:

Vedtak fra Årsmøte|2018 om å legge ned Fagforbundet Stavanger avd. 019 må tas opp på
dette møtet for endelig godkjenning.

Valg av dirigent: Jostein Tverdal ble valgt til dirigent.

Valg av sekretær: Tone S. Kristensen og Grethe K Håvarstein ble valgt til sekretærer.

Forslag til vedtak:

Fagforbundet Stavanger avd 019 foreslås nedlagt 27.11.19.

Vedtak: Faqforbundet Stavanqer avd. 019 leqqes ned 27.1 1.19

Deretter ble innkallingen enstemmig godkjent.

Saksliste:

Beretningen

Alle medlemmer med mail adresse har fått tilsend papirer i god tid iforkant, sakspapirer
ligger også på vår nettside.

Leder Margrethe redegjorde for avd. 019 sitt arbeid i 2019.

Beretningen ble tatt til etterretning.
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Utval genes vi rksomhet:

Ungdomsutvalget

Leder av utvalget Stefan Miletic fortalte hva ungdommen har drevet med i 2019.

Beretningen ble tatt til etterretning.

Seksjon Helse og Sosial (SHS)

Leder Astrid E Johannessen tok oss igjennom SHS sin årsrapport for 2019.

Beretningen ble tatt til etterretning.

Seksjon Kontor og administrasjon (SKA)

Leder Hildegunn Birkeland fortalte om seksjonens arbeid i2019.

Beretningen ble tatt til etterretning.

Seksjon Samferdsel og Teknisk (SST)

Leder Dagfinn Karlson fortalte hva seksjonen har gjort i 2019.

Beretningen ble tatt til etterretning.

Seksjon Kirke- Kultur og Oppvekst (SKKO) ,

Leder Bjørn Johannesen redegjorde for hva seksjonen har jobbet med i 2019.

Beretningen til seksjonen ble tatt til etterretning.

Pensjonistutvalget

Leder av pensjonistutvalget Kjell Egil Solbø redegjorde for arbeidet som er gjort i utualget.

Beretningen til utvalget ble tatt til etterretning.

Opplæringsutvalget

Leder Henning Bredalfortalte om avholdet kurs i2019

Beretningen ble tatt til etterretning.

Eiendomsutvalget

Leder Bjørn Flikke fortalte kort hva som er status for eiendommene, se rapporter som ligger i

sakspapirene.

Kommentar: Rolf Arne Skare lurte på hvorfor det ikke er blitt avholdt årskonferanser i

seksjonene ref. $ 11.8.1.

Leder Margrethe Kaarvaag svarer: Alle har blitt oppfordret til dette og noen har kalt det for
medlemsmøte eller temamøte, ikke årskonferanse.

Leder kontor og administrasjon Hildegunn Birkeland: hennes seksjon har kombinert
medlemsmøte med årskonferanse.

Rolf Arne Skare oppfordrer de nye styrene i yrkesseksjonen å avholde årskonferanser i

henhold til S 11.8.1

Med disse bemerkningen ble beretningene ble tatt til orientering
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Fagforbundets og fagforeningens satsningsområder 201 9.

Evaluering av handlingsplan er allerede redegjort i de forskjellige beretningene.

Leder gikk kort igjennom hva vi har oppnådd i 2019 i forhold til det som var planlagt.

Regnskap

Resultat og balanse ble presentert av kasserer Grethe K Håvarstein.

Revisor beretning ble lest opp av kasserer.

Regnskapet ble godkjent.

Avslutning
Leder Margrethe Kaarvaag avsluttet med å takke tillitsvalgte i styrer og utvalg som har bidratt
og representert Fagforbundet Stavanger avd. 019 gjennom mange år.

Çr"lL k-1,{*r""/,^ lcpruS:\ ,v^å1
Grethe Karin Håvarstein

Sekretær

Tone S.T. Kristensen

Sekretær
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Forslag til uttalelser fra Årsmøtet

Yrkesseksjon kontor og administrasjon ønsker at Arsmøtet tar stilling til
følgende uttalelse:

Uttalelse 1

Fagforbundet Stavanger ser med bekymring på den digítale utviklingen vi har i

samfunnet hvor store deler av befolkningen ikke har kompetanse til å ta dette i

bruk.

Fagforbundet Stavanger krever at dette blir tatt hensyn til og at det fortsatt må
finnes valgmuligheter/andre alternativer for denne gruppen av befolkningen.

Uttalelse 2

Kolumbus; For å bruke offentlig transport i Stavangerregionen må en enten ha
kjøpt billett digitalt eller ha eksakt kontant beløp. Dette er et problem for en
stor del av befolkningen som ikke har smarttelefon eller tilgang til andre
digitale medier. Fagforbundet Stavanger krever at det ved offentlig transport
blir tatt hensyn til i denne gruppen ved at en foftsatt kan betale kontant eller
ved å bruke bankkort i bussene.

Leder for seksjon kontor og administrasjon Hildegunn Birkeland redegjorde for
uttalelsene.

,Arsmøtet sluttet seg enstemmig til uttalelsene og disse vil bli videre behandlet i

hovedstyret.
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