
 
 
 

MØTEPROTOKOLL 

 
 
Utvalg: Fagforeningsstyret 
Møtested: Teams 
Møtedato: 04.05.2022 Tid: 17.00-18.45 
 
 
Til stede: Ragnar Martin Opøien  Leder 
 Jan-Rune Erlandsen   Kasserer/Fane2 
 Ida Marie Erlandsen   Sekretær/opplæringsansvarlig 
 Toril Beate Sundli Rosmo  YHS 
 Jan Arne Øberg   YST 
 Elisabeth Opphaug   YKA 
 Bente Fagerli    Styremedlem 
 Nina Olsen    Styremedlem 
 Robert Selnes    Styremedlem 
 Nina Øberg    Ungdomsutvalg 
 Ingrid Aspen Solem   Hovedverneombud 
 
Forfall: Marit Halsetrønning   Nestleder 
 Heidi Snuruås    YKKO 
 Lasse Sørmo    Ungdomstillitsvalgt 
 Brit Ingeborg Hansen   Pensjonisttillitsvalgt 
    
 
 
SAKSLISTE 
 
Saksnr. Tittel 
 Info fra leder 
20/22 Regnskap / budsjett 
21/22 Medlemsoversikt 
22/22 Fagforbundsuke 
23/22 Innkommende saker 
24/22 Godkjenning av protokoll 
 
  
 
 
  
 
 
 
 



 
 

 
 Info fra leder 
 Sammendrag: 

• 30.-31. mars ble det avholdt representantskapsmøte. Vi stilte med alle 

representantene vi kunne få med. Det var mange fine tema. Innlegg om 

integrering til tordentale fra ungdomstillitsvalgte. Fagforeningen hadde vært 

for dårlige til å gi tilbakemeldinger i forhold til LO’s sommerpatrulje. Generelt 

er nesten alle fagforeninger for dårlige til å gi tilbakemelding til 

ungdomstillitsvalgte, blant disse er også vår fagforening. 

• 30. mars ble det holdt kurs i «Taushetsplikt». Deltakere på dette kurset kom 

for det meste fra yrkesseksjon samferdsel og teknisk. På en 

brukerundersøkelse i etterkant av kurset, så endte det på 5,8 av 6 poeng, det 

må en si er bra.  

• 11. april var det Teamsmøte med leder i fagforeningene i område 2. Dette var 

et oppstartsmøte for å komme i gang med regelmessige møter i område. Det 

skal bygges på med nestleder, hovedtillitsvalgte og mulig resten av styret 

etter hvert.  

• Våre veiledere har holdt Fase1-kurs for nyvalgte plasstillitsvalgte i 

Fagforbundet Melhus. Fase1-kurs for nyvalgte plasstillitsvalgte i Orkland ble 

holdt på Ørlandet den 20.-21. april.  

• LO Orkland og omegn hadde årsmøte 20. april. Det var vanlige årsmøtesaker 

opp til behandling, ingen innkomne forslag. John-Peder Denstad og Martin 

Morken fra LO Trøndelag var invitert til møte. De hadde hvert sitt foredrag. 

Det var liten oppslutning på møte.  

• 26.-28. april var det samling for ledere og hovedtillitsvalgte på Stjørdal. Tema 

var i hovedtrekk verving, valgkamp 2023 og streikehåndboka. 

Ungdomstillitsvalgte deltok også på samlingen.  

 

Følgende hadde ordet: 

Ragnar Martin Opøien 

 

 Forslag til vedtak: 
 Til orientering. 
 

 
20/22 Regnskap / budsjett 
 Sammendrag: 

Kasserer går gjennom regnskap for første kvartal 2022. 

 
Følgende hadde ordet: 
Jan-Rune Erlandsen 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar orienteringen til etterretning.  



 
__________________________________________________________________________ 
 
21/22  Medlemsoversikt 
  Sammendrag: 
  Medlemsoversikt pr. 30.04.22 

Medlemsstatistikk blir lagt frem i styremøte.  
 
  Følgende hadde ordet: 
  Ragnar Martin Opøien 

Bente Fagerli 
Jan-Rune Erlandsen 
Nina Olsen 
 
Plasstillitsvalgte har som en viktig oppgave å verve nye medlemmer. 

       
  Forslag til vedtak: 
  Styret tar orienteringen til etterretning. 
___________________________________________________________________________ 
 
22/22  Fagforbundsuke 
  Sammendrag: 

Rundskriv 24/21 - Fagforbundsukene 2022.  

 

Følgende hadde ordet: 

Ragnar Martin Opøien 

 
  Forslag til vedtak: 

Det lages en plan for hvordan den skal gjennomføres. Stand i år blir ved 
Orklandbadet. 

___________________________________________________________________________ 
 
23/22  Innkommende saker 
  Sammendrag: 

1. Oppmerksomhet ved høytider som påske og jul. det har kommet flere 

henvendelser på at det er forskjell på hvem som får og ikke får. Det er noen 

arbeidsplasser som ikke har mottatt noe fra Fagforbundet. Dette kan være 

fruktkorg, påskeegg, eller juleoverraskelser. Hvordan skal vi legge det opp slik 

at alle våre ca. 1200 medlemmer blir ivaretatt(?). 

 
Følgende hadde ordet: 

Ragnar Martin Opøien 

Elisabeth Opphaug 

Nina Olsen 

Bente Fagerli 

 
 



 
Forslag til vedtak: 
Styret diskuterer, og kommer frem til en ordning der medlemmene blir 
ivaretatt.  
 

2. Bergmannsteatret er et amatørteaterlag som i år setter opp en oppsetning 

som har fått navnet "Tre tiår". Oppsetningen har premiere 3.juni, med 

forestillinger 5., 6., og 7. juni. Stykket settes opp i Idrettsbygget på Løkken.  

Dette er en oppsetning som er et sammendrag av 3 teaterstykker som Ulrik 

Svalsten har skrevet. Bakgrunnen for oppsetningen er at neste år blir det satt 

opp en storsatsning der handlingen omfatter Løkken i 1940-årene, også dette 

skrevet av Ulrik Svalsten. Og i og med at det er 3 år siden den siste av disse 

stykkene ble satt opp, så vil vi med denne oppsetninga friske opp publikums 

minner.  

Vi vil med dette søke støtte til å dekke opp utgifter i forbindelse med 

oppsetningen, og søker om kr 10 000 i støtte til denne oppsetningen. 

Mvh 

Eva Løfshus ,leder i Bergmannsteatret.  

 

Følgende hadde ordet: 

Ragnar Martin Opøien 

Bente Fagerli 

 

Forslag til vedtak: 
Fagforbundet er en interesseorganisasjon for sine medlemmer. De har som 

hovedmål å fremme de (økonomiske) interessene til sine medlemmer.  

Medlemmene betaler inn en medlemskontingent som skal komme medlemmene til 

gode gjennom at det tilbydes kurs og annen opplæring innenfor sine fagfelt. Det 

arrangeres møter og hyggelige sammenkomster for medlemmene.  

 

Bergmannsteateret er et kjempefint amatørteaterlag som setter søkelyset på 

historien ved Løkken Samfundet, og som gjenspeiler hvordan det var i de fleste 

industrisamfunn i mellomkrigstiden. 

 

Dette kommer ikke inn under fagforbundet sine interesser, og det innvilges 
ikke økonomisk støtte til Bergmannsteateret.  
 

3. Pensjonistene har planlagt en busstur i august. Søker om støtte til dette. 

 

Følgende hadde ordet: 

Ragnar Martin Opøien 

Bente Fagerli 

Jan-Rune Erlandsen 

 

Forslag til vedtak: 

Styret innvilger støtte til dette i år. 

 



 
VEDTAK: 

1. Forslag enstemmig vedtatt. 

2. Forslag enstemmig vedtatt. 

3. Forslag enstemmig vedtatt. 

__________________________________________________________________________ 
 
24/22  Godkjenning av protokoll 
  Sammendrag: 
  Gjennomgang av protokoll. 
 
  Forslag til vedtak: 
  Styret godkjenner protokoll som fremlagt. 
 
  VEDTAK: 
  Protokoll godkjent. 
___________________________________________________________________________ 

 
 
  Ida Marie Erlandsen 
  Referent 


