
 
 
 

MØTEPROTOKOLL 

 
 
Utvalg: Fagforeningsstyret 
Møtested: Teams 
Møtedato: 23.08.2022 Tid: 17.00-18.20 
 
 
Til stede: Ragnar Martin Opøien  Leder 
 Ida Marie Erlandsen   Sekretær/opplæringsansvarlig 
 Jan Arne Øberg   YST 
 Elisabeth Opphaug   YKA 
 Bente Fagerli    Styremedlem 
 Nina Olsen    Styremedlem 
 Lasse Sørmo    Ungdomstillitsvalgt 
 Brit Ingeborg Hansen   Pensjonisttillitsvalgt 
  
 
Forfall: Marit Halsetrønning   Nestleder 
 Jan-Rune Erlandsen   Kasserer/Fane2  
 Toril Beate Sundli Rosmo  YHS  
 Heidi Snuruås    YKKO 
 Robert Selnes    Styremedlem 
 Nina Øberg    Ungdomsutvalg 
 Ingrid Aspen Solem   Hovedverneombud  
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 Info fra leder 
 Sammendrag: 

• 28. juni hadde Fagforbundet stand i Orklandbadet. Fagforbundet inviterte 

medlemmer og tillitsvalgte for å komme til en kaffeprat og utdeling av 

effekter til medlemmene. Det var ikke den store oppslutningen som vi hadde 

forventet oss. Vi var inne pga. været så det hadde kanskje noe innvirkning på 

oppmøtet.  

• 29. juni hadde Fagforbundet Skaun og Orkland felles arrangement med LO 

Favør i kulturhuset i Børsa. Der var det også labert oppmøte.  

• Ni medlemmer har meldt seg på kurs for sårbehandling. Påmeldingsfristen var 

17. august. Det var stor pågang, så hvis ikke alle fra vår fagforening fikk plass 

på første kurset, så kommer kurs 2 etter hvert.  

• Vaktmesterne hadde sommeravslutning på Gjølme. Plasstillitsvalgte i helse og 

sosial, og plasstillitsvalgte i kirke, kultur og oppvekst har hatt 

enkeltarrangement for sine. Plasstillitsvalgte fikk hver sin jubileums-

drikkeflaske. 

• Det er avholdt medlemsmøte for medlemmene i Orklandbadet.  

 

Følgende hadde ordet: 

Ragnar Martin Opøien 

Nina Olsen 

Jan Arne Øberg 

Bente Fagerli 

 

 Forslag til vedtak: 
 Til orientering. 
 

 
30/22 Regnskap / budsjett 
 Sammendrag: 

Leder går gjennom regnskap så langt i 2022. 

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

__________________________________________________________________________ 
 
31/22  Medlemsoversikt 
  Sammendrag: 
  Medlemsoversikt pr. 31.07.22. 



 
 
  Følgende hadde ordet: 
  Ragnar Martin Opøien 
  Bente Fagerli 
       
  Forslag til vedtak: 
  Styret tar orienteringen til etterretning. 
___________________________________________________________________________ 
 
32/22  Ungdomsarbeidet 
  Sammendrag: 

Saken diskuteres i møte. 

 

Følgende hadde ordet: 

Ragnar Martin Opøien 

Lasse Sørmo 

Bente Fagerli 

 
  Forslag til vedtak: 

Styret tar orienteringen til etterretning. 
___________________________________________________________________________ 
 
33/22  Innkommende saker 
  Sammendrag: 

 
Sak 1: 
Har startet på kurs for fagarbeider i renhold til AOF på Heimdal. Kurset startet  
i mars og varer ut november.  
Vil søke om stipend/stønad i forbindelse med det.  
Legger med kvittering for kjøpte bøker. 
 
Følgende hadde ordet: 
Ragnar Martin Opøien 

 

Forslag til vedtak: 
Styret gir kr. 3000,- i stipend til kurset for fagarbeider. 
 
Sak 2: 

«Hei,  

Jeg ønsker å søke om stipend til videreutdanning. Jeg er lærling på Grøtte 

barnehage, og har en ordning kalt «fagbrev på jobb». Dette er en ordning der 

jeg er lærling, men med større ansvar og flere oppgaver.  

  

Før jeg kan melde meg opp til en fagprøve, må jeg bestå tverrfaglig eksamen: 

BUA3102  



 
  

Planen er å melde meg opp til fagprøve våren/sommeren 2023. Da må jeg ha 

gjennomført og bestått eksamen.  

  

Jeg har forsøkt å studere selv, men det har ikke fungert for meg da jeg har 

lærevansker/konsentrasjonsvansker grunnet ADHD. Jeg har meldt meg på og 

starter fortløpende med nettstudier fra Nki.no. Dette nettstudier kan jeg ta i 

eget tempo døgnet rundt.» 

Følgende hadde ordet: 

Ragnar Martin Opøien 

Bente Fagerli 

 

Forslag til vedtak: 

Styret gir kr. 3000,- i stipend til kurset «Fagbrev på jobb». 
 
Sak 3: 
Regionmøte mars 2023 – forslag på kandidater; 

Valgkomiteen har startet sitt arbeid og ber fagforeningene komme med 

forslag på kandidater til verv for forbundsregion Trøndelag. Valgene er i 

henhold til vedtektene § 13.2.2. Alle vervene er på valg, herunder også utvalg 

og yrkesseksjoner. Styremedlemmer som representerer Post og finans velges 

blant egne medlemmer frem til 2025. 

 
Vedlegg: 
1. Valg 2023 
2. Regionmøte 2023, forslag på kandidater 

 
Følgende hadde ordet: 
Ragnar Martin Opøien 
Bente Fagerli 
Nina Olsen 

 
Forslag til vedtak: 
Fagforbundet tar saken opp. Forslag på innsending av kandidater blir utsatt til 
etter landsmøte. 
 
Sak 4: 

«Jeg går på renholdsoperatør kurs til kr 23900 Har fått stipend fra 
fagforbundet sentralt for 50% søker om stipend hos dere lokalt» 

Forslag til vedtak: 

Styret gir kr. 3000,- i stipend for kurs i renholdsoperatør. 
 
 



 
Sak 5: 
Søker om å støtte til å delta på kurs i Oslo 6 og 7 desember – 2022. Søker om 
kursavgift og reise og opphold. 
 
4490,- samt reise fra Oslo til Trondheim og overnatting. (usikker på pris her) 
påmelding før 1.10.2022 er kursavgifta 3450,- Jeg kommer fra København så 
derfor har jeg ikke behov for reise mellom Trondheim og Oslo. Men hotell 
5/12 – 6/12 og 6/12 – 7/12-22. 
 
Samt et kurs i Sør Trøndelag demensforum Trondheim 25/10 og 26/10-22 – 
kursavgift: 2500;- 
 
Følgende hadde ordet: 
Ragnar Martin Opøien 
Nina Olsen 
Jan Arne Øberg 
Bente Fagerli 
 
Forslag til vedtak: 

Styret støtter kurs i Oslo og Trondheim, samt reise fra Oslo til Trondheim i 
henhold til dokumenterte utgifter (kvitteringer). Støttebeløp begrenses oppad 
til kr. 7000,- 
 

 

VEDTAK: 

1. Forslag enstemmig vedtatt. 

2. Forslag enstemmig vedtatt. 

3. Forslag enstemmig vedtatt. 

4. Forslag enstemmig vedtatt. 

5. Forslag enstemmig vedtatt. 

__________________________________________________________________________ 
 
34/22  Godkjenning av protokoll 
  Sammendrag: 
  Gjennomgang av protokoll. 
 
  Forslag til vedtak: 
  Styret godkjenner protokoll som fremlagt. 
 
  VEDTAK: 
  Protokoll godkjent. 
___________________________________________________________________________ 

 
 
  Ida Marie Erlandsen 
  Referent 


