
 
 
 

MØTEPROTOKOLL 

 
 
Utvalg: Fagforeningsstyret 
Møtested: Teams 
Møtedato: 08.11.2022 Tid: 17.00-19.00 
 
 
Til stede: Ragnar Martin Opøien  Leder 
 Marit Halsetrønning   Nestleder 
 Jan-Rune Erlandsen   Kasserer/Fane2 
 Ida Marie Erlandsen   Sekretær/opplæringsansvarlig 
 Jan Arne Øberg   YST 
 Elisabeth Opphaug   YKA 
 Toril Beate Sundli Rosmo  YHS  
 Grete Benum    YKKO 
 Bente Fagerli    Styremedlem 
 Nina Olsen    Styremedlem 
 Robert Selnes    Styremedlem 
 Nina Øberg    Ungdomsutvalg 
 Brit Ingeborg Hansen   Pensjonisttillitsvalgt 
  
  
Forfall: Lasse Sørmo  
 Ingrid Aspen Solem 
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 Info fra leder 
 Sammendrag: 

• Fagforbundets landsmøte ble avholdt 17. - 21. oktober. Ca. 450 delegater fra 

hele landet var til stede. Mange saker ble diskutert. Vedtekter, prinsipp- og 

handlingsprogram ble vedtatt for neste tre år. Største saken var endringer i 

kontingenten for medlemmene. Det ble vedtatt å senke den fra dagens nivå 

på 1,45% til 1,2% som trer i kraft fra 01.01.2023, for yrkesaktive medlemmer. 

Pensjonistene får en liten økning til kr. 1500,- pr. år.  

• Koordineringsledd for ReMidt ble oppfrisket den 10. oktober. Leder er 

undertegnede, resterende medlemmer er fagforeningslederne i andre 

fagforeninger som har medlemmer som jobber i ReMidt. I tillegg så er det 

representant fra kompetansesenteret og yrkesseksjonslederne fra Møre og 

Romsdal og Trøndelag.  

• Områdemøte. Område 2 hadde møte på Teams den 27. september. 

Hovedtema var valg til regionstyret. Hver enkelt fagforening sender inn 

forslag på kandidater til valgkomiteen. Fristen for innlevering er 1. desember. 

 

Følgende hadde ordet: 

Ragnar Martin Opøien 

 

 Forslag til vedtak: 
 Til orientering. 
 

 
42/22 Regnskap / budsjett 
 Sammendrag: 

Kasserer går gjennom regnskap så langt i 2022. 

 
Følgende hadde ordet: 
Jan-Rune Erlandsen 
Ragnar Opøien 
Bente Fagerli 

 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar orienteringen til etterretning.  

__________________________________________________________________________ 
 
43/22  Medlemsoversikt 
  Sammendrag: 

En økning den siste måneden på antall medlemmer med 9 stykker. På samme 

tid så har vi mistet 4 yrkesaktive medlemmer. 

Leder og verveansvarlig er invitert til Teams-møte 7. november. Verving er 

tema for årets forbundsuke.  

 



 
  Følgende hadde ordet: 
  Ragnar Martin Opøien 
  Bente Fagerli 
       
  Forslag til vedtak: 
  Styret tar orienteringen til etterretning. 
___________________________________________________________________________ 
 
44/22  Innkommende saker 
  Sammendrag: 

 
Sak 1: 
Henviser til sak 21/22 i protokoll fra styremøte i pensjonistutvalget hvor det 

også i år ble bestemt å søke hovedstyret om dekning av utgifter til mat på 

julemøte/julebordet 24/11-22. 

 
Følgende hadde ordet: 
Ragnar Martin Opøien 

 

Forslag til vedtak: 
Styret innvilger søknaden. 
 
Sak 2: 

Søknad om støtte til utdanning 

Studie: Samtidslitteratur for barn og unge 

Det er gjort en avtale mellom arbeidsgiver og fagforbundet om fordeling av 

utgifter.  

Søker støtte på 4000,- som dekker restbeløp på semesteravgift første semester. 

 

Følgende hadde ordet: 

Ragnar Martin Opøien 

 

Forslag til vedtak: 

Styret innvilger søknad om støtte. 
 
Sak 3: 

Hei. Vi er 3 stk. som har meldt oss på fagdag i Steinkjer 23. November. Vi søker 

derfor om å få dekket hotellovernatting (1795kr), og drivstoffutgifter. Med 

forbehold om at vi får permisjon med lønn fra arbeidsgiver. 

 
Følgende hadde ordet: 
Ragnar Martin Opøien 

 
Forslag til vedtak: 
Styret innvilger søknad om støtte mot fremlagt kvitteringer og reiseregning. 
 



 
 
 
Sak 4: 
Søknad om støtte. ReMidt IKS har invitert sine ansatte til kurs i 

«Saksbehandling for renovasjonsselskaper». Kurset arrangeres av 

Fagakademiet AOF. Kurset holdes den 9. desember 2022 i Orklandbadet. 

Søker herved om støtte til kursavgiften for fagforbundets medlemmer. Det er 

11 stk. som er medlem som det søkes for. Håper fagforbundet er 

imøtekommende med dette. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret gir inntil kr. 7000,- pr. medlem i støtte til kurs i saksbehandling for 

renovasjonsselskaper. Mot fremlagt dokumenterte utgifter.  

 
VEDTAK: 

1. Forslag enstemmig vedtatt. 

2. Forslag enstemmig vedtatt. 

3. Forslag enstemmig vedtatt. 

4. Forslag enstemmig vedtatt. 

__________________________________________________________________________ 
 
45/22  Godkjenning av protokoll 
  Sammendrag: 
  Gjennomgang av protokoll. 
 
  Forslag til vedtak: 
  Styret godkjenner protokoll som fremlagt. 
 
  VEDTAK: 
  Protokoll godkjent. 
___________________________________________________________________________ 

 
 
  Ida Marie Erlandsen 
  Referent 


