
 
 
 

MØTEPROTOKOLL 

 
 
Utvalg: Fagforeningsstyret 
Møtested: Tekniske tjenester, Fannrem 
Møtedato: 09.02.2022 Tid: 17.00-19.00 
 
 
Til stede: Ragnar Martin Opøien  Leder 
 Ida Marie Erlandsen   Sekretær/opplæringsansvarlig 
 Heidi Snuruås    YKKO 
 Jan Arne Øberg   YST 
 Elisabeth Opphaug   YKA 
 Lasse Sørmo    Ungdomstillitsvalgt  
 Bente Fagerli    Styremedlem 
 Nina Olsen    Styremedlem 
 Robert Selnes    Styremedlem 
  
Forfall: Marit Halsetrønning   Nestleder 
 Jan-Rune Erlandsen   Kasserer/Fane2 
 Toril Beate Sundli Rosmo  YHS 
 Brit Ingeborg Hansen   Pensjonisttillitsvalgt 
 Ingrid Aspen Solem   Hovedverneombud 
 Heidi Øberg    Ungdomsutvalg 
 Malin Rekstad    Ungdomsutvalg 
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 Info fra leder 
 Sammendrag: 

• Oppfordring fra revisor etter godkjenning av regnskap 2021; Det er noen 

mangelfulle opplysninger på enkelte billag. Det kan være mangel på billag, 

hvilke arrangement det gjelder, eller hvem som gjør innkjøp. Det må komme 

frem av billaget om det er møte, kurs, Fagforbundsuka ol.  

• Et medlem har meldt seg på sykefraværskonferansen 2022.  

• Det er mottatt tilbud fra Fagakademiet om kurs våren 2022. 

 

Følgende hadde ordet: 

Ragnar Martin Opøien 

 

 Forslag til vedtak: 
 Til orientering. 
 

 
08/22 Regnskap / budsjett 
 Sammendrag: 

Det har ikke vært gjort noe vesentlige innkjøp eller utdelt noe stipend etter 

årsmøte. Så det er ikke store bevegelser i siste periode.  

 
Følgende hadde ordet: 
Ragnar Martin Opøien 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar gjennomgangen til etterretning.   

__________________________________________________________________________ 
 
09/22  Medlemsoversikt 
  Sammendrag: 
  Medlemsoversikt pr. 31.01.2022. 

Det har vært en økning med seks medlemmer den siste måned. Vi har fått 
flere medlemmer som er tatt inn fra andre LO-forbund. 

 
  Følgende hadde ordet: 
  Ragnar Martin Opøien 
     
  Forslag til vedtak: 
  Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
 
 
 
 



 
___________________________________________________________________________ 
 
10/22  Ungdomsarbeid 
  Sammendrag: 

Årsmøte valgte inn tre medlemmer til ungdomsutvalget. Fagforeningen må 

jobbe for at ungdomstillitsvalgte får gjort en bra jobb. Det er stort potensiale 

med verving blant unge. Det finnes lærlinger, studenter og elever på den 

videregående skole som er aktuelle. Utvalget må samarbeide med 

ungdomstillitsvalgte i regionen for å finne gode løsninger for verving i vårt 

område.  

Ungdomsutvalget møter i styremøtene til hovedstyret.  

 

Følgende hadde ordet: 

Ragnar Martin Opøien 

Nina Olsen 

Lasse Sørmo 

Bente Fagerli 

 
  Forslag til vedtak: 

Styret tar dette til etterretning. Ungdomsutvalget godtgjøres på lik linje som 
øvrige utvalgsmedlemmer i Fagforbundet Orkland. 
 
VEDTAK: 
Enstemmig vedtatt. 

___________________________________________________________________________ 
 
11/22  Innkommende saker 
  Sammendrag: 

1. Evaluering av årsmøte.  

Forslag til vedtak: 

Styret tar evalueringen til etterretning. 
 
Følgende hadde ordet: 
Ragnar Martin Opøien 
Bente Fagerli 
Elisabeth Opphaug 
Nina Olsen 
Lasse Sørmo 
 
2. Medlem har deltatt på høstkonferansen HABU og HAVO, 29. oktober 

2021. Søker om støtte til konferansen på kr. 800,- 

Forslag til vedtak: 

Styret gir støtte til konferansen på kr. 800,- 

 

 



 
Følgende hadde ordet: 

Ragnar Martin Opøien 

 

3. Profileringsartikler til medlemmer. De siste to årene har det vært kjøpt inn 

mye profileringsartikler for å dele ut til medlemmene. Dette er for at det 

ikke har vært mulig å gjennomføre så mye medlemsmøter som vi hadde 

ønsket oss. Det har vært en liten kompensasjon for at fysiske møter har 

uteblitt. Nå som situasjonen endrer seg og samfunnet åpner mere opp så 

kan vi komme i gang med møter, kurs ol. slik at medlemmene får bedre 

utnyttelse av våre midler. Ifølge vedtatt handlingsplan for 2022 skal vi 

også begrense innkjøp av en del artikler og heller styrke kurs, møter ol. 

Profileringsartikler kan deles ut ved slike sammenkomster der vi møter 

medlemmene. 

 

Forslag til vedtak: 

Profileringsartikler kjøpes inn til bruk: 

• Medlemsmøter 

• Kurs, i fagforbundets regi. 

• Fagforbundsuka 

• Tillitsvalgtsuka 

• Nyinnmeldte medlemmer 

 

Følgende hadde ordet: 

Ragnar Martin Opøien 

Nina Olsen 

Bente Fagerli 

Lasse Sørmo 

Heidi Snuruås 

Elisabeth Opphaug 

 

4. Teamsmøter. Vi har i handlingsplan vedtatt at vi skal ha minst fire 

teamsmøter i løpet av året. Styret må ha noen kjøreregler for disse 

møtene. Teamsmøte er på lik linje som et fysisk møte, bare at vi er 

hjemme eller på kontoret. Vi skal være til stede, med kamera påskrudd 

under hele møte, på lik linje som ved fysisk møte. Er vi forhindret i å delta 

på et fysisk møte, av forskjellige årsaker, så gjelder de samme årsakene i 

et Teamsmøte. Møtegodtgjørelse gjelder som om det skulle vært fysisk 

møte; er vi ikke til stede under hele møte av forskjellige grunner, så 

utbetales det ikke godtgjøring for møte. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret vedtar saksfremlegget som fremlagt. 

 

 



 
Følgende hadde ordet: 

Ragnar Martin Opøien 

Jan Arne Øberg 

Bente Fagerli 

Nina Olsen 

 

VEDTAK: 

1. Evaluering vedtatt. 

2. Enstemmig vedtatt. 

3. Enstemmig vedtatt. 

4. Enstemmig vedtatt. 

___________________________________________________________________________ 
 
12/22  Plasstillitsvalgte 
  Sammendrag: 

Kurs Fase1; Det er flere plasstillitsvalgte som enda ikke har gjennomført 

Fase1, modul 2 og 3. Det er viktig at plasstillitsvalgte får den 

grunnopplæringen som kreves som plasstillitsvalgt. Det er bra for 

medlemmene at de har godt skolerte plasstillitsvalgte, og arbeidsgiver setter 

stor pris på det samme for å få et godt samarbeid mellom Fagforbundet og 

arbeidsgivere.  

Yrkesseksjonsledere skaffer seg en oversikt over hvem som er aktuelle for 

Fase1, og i tillegg om det skal være noe ny / gjenvalg på plasstillitsvalgte. 

 

Følgende hadde ordet: 

Ragnar Martin Opøien 

Nina Olsen 

Bente Fagerli 

 

Forslag til vedtak: 

Veiledere og opplæringsansvarlig setter opp et program for gjennomføring av 

Fase1, modul 2 og 3. Et todagers kurs med overnatting.  

 

VEDTAK: 

Enstemmig vedtatt. 

__________________________________________________________________________ 
 
13/22  Godkjenning av protokoll 
  Sammendrag: 
  Sammendrag av styresaker. 
 
  Forslag til vedtak: 
  Protokoll godkjennes. 
 
 



 
  VEDTAK: 
  Protokoll godkjent. 
___________________________________________________________________________ 

 
 
  Ida Marie Erlandsen 
  Referent 


