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DAGSORDENS PUNKT 5 INNKOMMENDE FORSLAG 
 
Forslag:  #01  
Tittel:   Fagforbundets kvinner fotballprosjekt   
Forslagsstiller: Reinaldo Montalvao 

 

Forslag: 
Fagforbundet Tromsø bevilger 10 000 kr for Fagforbundets fotballprosjekt i Tromsø  
 

Begrunnelse: 

Fagforbundet har inngått et samarbeid med kvinnefotballen og vil støtte jentefotballen i Norge. 
Bakgrunnen for dette er at fotballbanen er blitt en av de viktigste arenaene for likestillingskampen i 
Norge, slik også arbeidslivet er. 

Fagforbundet Nasjonalt har i løpet av 2021 lagt til rette for samarbeid mellom fagforeninger og de 
enkelte lokale fotballklubbene ved å overføre penger til de fagforeninger som ønsker å være med på 

dette prosjektet. Fagforbundet nasjonalt skal i 2022 bidra med baller til fotballtrening.  

Fagforbundet Tromsø har hatt en samarbeidsavtale med Kvaløyasportklubb i løpet av 2021 med 
følgende formål: bidra til at spillerne får styrket muligheten til å satse på idretten sin. Skape økt 
bevissthet om forskjellsbehandlingen som jenter og kvinner opplever i fotballen og på 

arbeidsplassen, og bidra til å redusere forskjellene mellom jenter og gutter i samfunnet. Prosjektet 
vil også sørge for at spillere i medlemsklubbene blir kjent med Fagforbundet og fagbevegelsens 
betydning i det norske samfunnet. 

 
Fagforeningsstyrets innstilling: 

Forslaget tiltres 
 

 
Forslag:  #02  

Tittel:   Egen fagforeningen – organisasjonsstruktur   
Forslagsstiller: Ingrid L. Olsen 

 
Forslag: 

Vedtak gjort på ekstraordinært årsmøte 2021 om sammensetning av antall medlemmer i 

seksjonstyrene og antall møter per år oppheves.  
Begrunnelse: 
 

Fagforbundet er dannet av og for medlemmene, det bør ikke være noen begrensning på hvor mange 

medlemmer og møter styrene i seksjonene skal/kan ha. for å verve medlemmer må det være 
aktivitet rettet mot våre medlemmer slik at vi er synlig og viser hva vi står for. det vil i perioder være 

ønskelig med flere enn 4 møter per år, og da skal det være en mulighet. Det er også viktig at hvis 
noen ønsker å delta i styrearbeid så skal det også være en mulighet, og må ikke begrenses, det er i 

perioder svært vanskelig å rekruttere nye medlemmer til styrene. 
  

Fagforeningsstyrets innstilling: 
Forslaget tiltres 
 

DISSENS (Reinaldo Montalvao) 
Forslag for egen fagforeningen under punkt 3.2 som ble ennstemming vedtatt opprettholdes, 
slik at fagforeningen kan ha en full oversikt over aktiviteter som er planlagt og gjennomførte i 
løpet av året, samt sikre en bedre kontroll over økonomien til fagforeningen. 
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Forslag:  #03  

Tittel:   Bevilgninger   

Forslagsstiller: Fagforeningsstyret  
 
Forslag: 
Årsmøtet gjør følgende bevilgninger. 

- Norsk Folkehjelp Tromsø 5000kr 
- Tv aksjonen 5000kr  
- Fagforbundets SOS-Barneby 5000kr  

 

 

Begrunnelse: 
I 2022 ble Norsk Folkehjelp 83 år.  Sammen med Fagforbundet kjemper Norsk Folkehjelp hver dag 

for folks rett til å organisere seg, livnære seg og ha reell innflytelse på egne liv. Solidaritet krever at 
vi står sammen.  

Barnebyen i Angola Som kjent har Fagforbundet egen barneby og Fagforbundet Troms har et eget 
hus i denne byen som Fagforbundet forsøker å samle inn penger til for å holde driften.  

TV-aksjonen er en årlig, riksdekkende norsk innsamlingsaksjon til veldedige formål, som har blitt 
arrangert siden 1974 

 
Fagforeningsstyrets innstilling: 

Forslaget tiltres 
 
 

Forslag:  #04  

Tittel:   Honorar til Hovedverneombud   
Forslagsstiller: Ingrid L. Olsen 

 

Forslag:  

Hovedverneombud mottar styrethonorar 
 
Begrunnelse: 
I henhold til Fagforbundets vedtekter jf. 11.5.2:  

Styret skal utpeke ett verneombud fra en av virksomhetene i fagforeningens organisasjonsområde 
som skal tiltre styret med tale og forslagsrett. Hovedverneombud skal ha møtegodtgjørelse for alle 
møter i Fagforenigstyret.   
 

Jeg mener at hovedverneombud bør mottar honorar på like linje med de øvrige medlemmene i 
fagforenings styret. 
 

Fagforeningsstyrets innstilling: 
Forslaget tiltres 
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Forslag:  #05  
Tittel:   Betaling av beinskatt til Fagforbundet Tromsø   

Forslagsstiller: Reinaldo Montalvao 

 
Forslag:  
Styrerepresentanter og andre som har betalte verv for Fagforbundet i Tromsø kommunale 
pensjonskasse, betaler 15% beinskatt av brutto godtgjøring til Fagforbundet Tromsø. 

 
Begrunnelse: 
I henhold til vedtekter Tromsø kommunale pensjonskasse:  
 

§ 2-1 Styret Pensjonskassen ledes av et eget styre - i det følgende kalt styret - på sju medlemmer 

med personlige varamedlemmer. Daglig leder kan ikke være medlem av styret. Inntil fem 
styremedlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnes av kommunestyret, hvorav minst ett 

styremedlem med personlig varamedlem ikke har noen tilknytning til pensjonskassen eller til 
arbeidsgiver. To styremedlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnes av arbeidstakernes 

organisasjoner blant innskuddspliktige medlemmer og pensjonister i pensjonskassen. 
 

Styrehonorarene i pensjonskassen er like for dem som er utnevnt av kommunestyret og dem som er 
utnevnt av arbeidstakernes organisasjoner: 

  
Styreleder: 1,3 G per år 

Nestleder: 0,9 G per år 
Øvrige styremedlemmer: 0,7 G per år 
Varamedlemmer: kr. 5.000 per møte. 

  

Disse satsene gjaldt både i 2020 og 2021. 
Honorar i Tromsø kommunale pensjonskasse er regulert i grunnbeløpet i folketrygden, heretter G.  

G = Folketrygdens grunnbeløp. Per i dag er G = 106.399 kr. 

 

Bjørn Willumsen tidligere leder i fagforeningen har vært den første representant i pensjonskassa og 
har foreslått at medlemmene som oppnevnes på vegne av Fagforbundet burde betale kr 10.000 fra 
honorar tilbake til Fagforbundet Tromsø.  Hele styret var enig med Bjørn.   
 

Jeg foreslår at Styrerepresentanter og andre som har betalte verv for Fagforbundet i Tromsø 
kommunale pensjonskasse, betaler 15% beinskatt av brutto godtgjøring til Fagforbundet Tromsø. 
 
Fagforeningsstyrets innstilling: 

Forslaget tiltres 
 


