
 
 
 

MØTEPROTOKOLL 

 
 
Utvalg: Fagforeningsstyret 
Møtested: Teams 
Møtedato: 23.03.2022 Tid: 17.00-18.30 
 
 
Til stede: Ragnar Martin Opøien  Leder 
 Jan-Rune Erlandsen   Kasserer/Fane2 
 Ida Marie Erlandsen   Sekretær/opplæringsansvarlig 
 Heidi Snuruås    YKKO 
 Toril Beate Sundli Rosmo  YHS 
 Jan Arne Øberg   YST 
 Elisabeth Opphaug   YKA 
 Lasse Sørmo    Ungdomstillitsvalgt  
 Bente Fagerli    Styremedlem 
 Nina Olsen    Styremedlem 
 Robert Selnes    Styremedlem 
 Nina Øberg    Ungdomsutvalg 
 Ingrid Aspen Solem   Hovedverneombud 
 
Forfall: Marit Halsetrønning   Nestleder 
 Brit Ingeborg Hansen   Pensjonisttillitsvalgt 
 Malin Rekstad    Ungdomsutvalg 
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 Info fra leder 
 Sammendrag: 

• Yrkeskonferansen 9. mars. Fagforbundet Orkland var representert med 

medlemmer fra kontor og administrasjon, helse og sosial og samferdsel og 

teknisk. Hovedtema var landskonferansen for yrkesseksjonene som 

arrangeres på Gardemoen 1-3. november 2022.  

• Det har vært noen henvendelser fra medlemmer om lønn, turnus, ferie osv. 

den siste perioden. Dette er videreformidlet til plasstillitsvalgte og 

hovedtillitsvalgte.  

• Lønnsoppgjøret 2022 er i gang for frontfagene. Vi må følge med fremover å se 

hva som skjer. Det kan bli «tøffe tak» i årets lønnsoppgjør for de fleste 

fagforbundene.  

• Aktiviteten er på tur oppover igjen. Det er kommet i gang med medlemsmøter 

og kursing.  

 

Følgende hadde ordet: 

Ragnar Martin Opøien 

 

 Forslag til vedtak: 
 Til orientering. 
 

 
14/22 Regnskap / budsjett 
 Sammendrag: 

Kasserer går gjennom regnskap for de to første månedene i 2022. 

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

__________________________________________________________________________ 
 
15/22  Medlemsoversikt 
  Sammendrag: 
  Medlemsoversikt pr. 28.02.22. 

Hittil i år er det en nedgang på 3 stk. Totalt siste måned er det en nedgang på 
8 stk. 
Endringer i yrkesaktive har en nedgang på 9 stk den siste måneden.  
Rapport ME-R9028:  
9 stk inn i fagforening. Det er fordelt på nyinnmeldt, overført fra annen 
fagforening og gjeninntatt etter tidligere medlemskap.  
11 stk ut fra fagforening siste måned. Det er utmeldinger, dødsfall, strøket fra 
fagforening og slettet av fagforbundet. 
Vi må fortsatt ha stort søkelys på verving.  



 
 
  Følgende hadde ordet: 
  Ragnar Martin Opøien 
  Bente Fagerli 
     
  Forslag til vedtak: 
  Styret tar orienteringen til etterretning. 
___________________________________________________________________________ 
 
16/22  Handlingsplan 
  Sammendrag: 

Oppsummering av aktiviteter så langt i år. Hvordan vi ligger an i henhold til 

planlagte aktiviteter. 

 

Følgende hadde ordet: 

Ragnar Martin Opøien 

Elisabeth Opphaug 

 

- Skal invitere medlemmene til foredrag om rus og overdose. Sendes ut 

invitasjon med bindende påmelding. 

 
  Forslag til vedtak: 

Styret tar dette til etterretning. 
___________________________________________________________________________ 
 
17/22  Yrkeskonferansen 2022 
  Sammendrag: 

1-3. november 2022 så avholdes Landskonferanse for yrkesseksjonene på 

Gardermoen. Det sendes 8 til 11 delegater fra yrkessesjonene i Trøndelag. De 

ble valgt ut på yrkeskonferansen i Trondheim 9. mars. 

Hovedlinjene for yrkesseksjonene og debatthefte ble gjennomgått på 

yrkeskonferansen. Yrkesseksjonene ute i fagforeningene skulle gå gjennom 

materiellet, og eventuelt komme med innspill til endringer til hovedlinjene til 

sine fagforeningsstyrer. Frist for innlevering til regionen er 28. mars. 

 
Følgende hadde ordet: 
Ragnar Martin Opøien 
Elisabeth Opphaug 
 
Forslag til vedtak: 
Yrkesseksjonslederne, plasstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte ser igjennom 

hovedlinjene og kommer med en tilbakemelding på eventuelle endringer, eller 

tillegg, innen fristen. 

___________________________________________________________________________ 
 
18/22  Innkommende saker 



 
  Sammendrag: 

1. Søknad om stipend. Medlem i renhold søker om stipend til fagbrev. 

 
Forslag til vedtak: 
Styret gir kr. 3000,- i stipend.  
 

2. Medlem søker støtte til skolemateriell. 

«Hei. Har startet på skole for sinnemestring mot rus, slik at Orkland kommune 

får sertifiserte sinnemestrings terapier. Har fått støtte til skolen, men ikke 

utstyr. Tenkte derfor å søke støtte til kjøp av ei bok. Boken heter håndbok for 

kognitiv terapi. Den koster 767,21 kr.» 

 

Forslag til vedtak: 

Styret gir støtte til skolemateriell på kr. 767,21. 

 

3. Feie- og tilsynsavdelingen har en plan om å vedlikeholde kompetanse i 

avdelingen og tenker i så møte å sende i vei feiere/brannforebyggere på ulike 

kurs i løpet av 2022.  

Kursene arrangeres i hovedsak av Norsk brannvernforening og Feiermesternes 

landsforening (FLF), samt Kiwa.  

Følgende kurs arrangeres av Norsk brannvernforening, i samarbeid med 

feiermesternes landsforening: 

15.03.2022: Ildsted og fyringsteknikk (dagskurs, Gardemoen), 3 900,- eks.mva. 

per deltaker + reisekostnader 

28.09.2022: Rehabilitering av skorsteiner (dagskurs, Gardemoen), 3 900,- 

eks.mva. per deltager + reisekostnader. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret innvilger støtte på inntil kr. 7000,- pr. deltaker. (reise, opphold og 

kursavgift).  

Hver deltaker ordner selv med kurs, reise og opphold. Utbetaling blir etter 

fremlagt dokumentasjon i PDF-format. 

 

4. Søknad om støtte til fagbrev i renholdsoperatørfaget. Medlemmet søker om å 

få dekt kostnader på kr. 1150,-. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret gir støtte på kr. 1150,- til fagbrev i renholdsoperatørfaget. 

 

5. Søknad fra medlem som går på kurs/utdanning i Brøsetmodellen, 

sinnemestringskurs. Søker om å få dekt utgifter til utdanningsmateriell på kr. 

767,20. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret gir støtte til utdanningsmateriell i henhold til bilag på kr. 767,20. 



 
 

 

 

6. En tillitsvalgt søker fritak fra sitt verv fra nå og fram til 1. april 2023. 

 

Forslag til vedtak: 

Innvilger fritak til den tillitsvalgte i perioden det søkes for. 

 

Følgende hadde ordet: 

Ragnar Martin Opøien 

Bente Fagerli 

 

VEDTAK: 

1. Forslag enstemmig vedtatt. 

2. Forslag enstemmig vedtatt. 

3. Forslag enstemmig vedtatt. 

4. Forslag enstemmig vedtatt. 

5. Forslag enstemmig vedtatt. 

6. Forslag enstemmig vedtatt. 

__________________________________________________________________________ 
 
19/22  Godkjenning av protokoll 
  Sammendrag: 
  Gjennomgang av protokoll. 
 
  Forslag til vedtak: 
  Styret godkjenner protokoll som fremlagt. 
 
  VEDTAK: 
  Protokoll godkjent. 
___________________________________________________________________________ 

 
 
  Ida Marie Erlandsen 
  Referent 


