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Otl22 Åpning

Leder Ønsker velkommen til årsmØte.
lnnleder med å presentere Tarjei Leistad

02122 Konstituering

Valg av:

* dirigent
* sekretær
* 2 personer til å godkjenne protokoll

Forslag til vedtak:
Dirigent - Tarjei Leistad

Sekretær - lda Marie Erlandsen
To personer til å godkjenne protokoll - Erik Solheim og Ingrid Otnes Voldø¡en

VEDTAK:

Forslag vedtatt
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03122 Arsberetning
Sammendrag:
Arsberetningen legges frem til årsmøte.

Følgende hadde ordet:
Tarjei Leistad

Bente Fagerli

Forslag til vedtak:
Arsmøte godkjenner årsberetnin g2O2L som fremlagt.

VEDTAK:

Ärsberetn in g 2O2L enstem m ig god kjent.

o4122 Regnskap

Sammendrag:
Regnskap Íor 2O2L legges frem til årsmøte.

Følgende hadde ordet:
Jan-Rune Erlandsen

Rachel Hammervik
Bente Fagerli

Forslag til vedtak:
Ärsmøte godkjenner regnskapet 2021 som fremlagt

VEDTAK:

Regnskap 2021 enstemmig godkjent.

osl22 lnnkommende forslag
Sammendrag:

Sak 05/22-01
<< 2 6/ 2 7 M øte g o dtg¡ ø ri n g o g kj ø re g o dtgj 6 ri n g sty re m e d I e m m e r î
pensjonistut'uolget. Styret i pensjonistutvolget Orkland vil be om at styret evt.
Årsmøtet i Fogforbundet Orklond avklarer dng. møtegodtgjgrelse og
kjøregodtgjørelse til pensjonistutvalget Orklond. Tillitsvolgte ifogforbundets
hovedstyre er etter vår mening tillitsvalgt på lik linje med tillitsvolgte i
pensjonistutvolget Orkland. Det vil si det må være I¡k møtegodtgjøring til
tillitsvolgte i hovedstyre og styret i pensjonistutvalget. Det må også ovklares
a ng. kj ø reg odtgj ø re I se. > N å r sa m menslå in gen av fagforen ingene M elda l,

Snillfjord og Orkdal/Agdenes, så ble ikke møte godtgiøring for pensjonistene
ivaretatt. Alle fagforeningen hadde møte godtgjØrelse for sine tillitsvalgte i
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pensjonist utvalget. Fagforbundet Orkland skal videreføre den ne praksisen,
slik som den var før sammenslåingen. Kjøregodtgjør¡ng var ikke noe som var
likt fra foreningene. lfØlge Rundskriv 2O2L/22 så skal Fagforbundet redusere
sitt klima avtrykk. Den sammenheng så oppfordres det å ha digitale møter ¡

stede for fysiske møter. Noen møter må selvfølgelig være fysiske, men
ordinære styremøter kan være digitale. Legger vi opp til kjøregodtgjØring så

stimulerer vi ikke til å begrenes klima avtrykket som er en målsetting for
fagforbundet lokalt og sentralt.

FØlgende hadde ordet:
Tarjei Leistad

SakO5l22-02 Frikiøp av leder
Det visest til sak 5.4, stiftelsesmøte av Fagforbundet Orkland. Der ble det
enstemmig vedtatt 20% fri\øp av leder.
Frikjøpet har ikke vært benyttet fullt ut. Dette er for at leder har en
arbeidshverdag der han kan jobbe fleksitid. Han må jobbe ca. L time hver
kveld i sitt ordinære arbeid, så da er det ca. en time på dagen som han
avspaserer/blir brukt til fagforeningsarbeid. 20% frikjøp utgjØr 1,5 timer pr.
dag. Fagforeningsarbeidet til leder kan utgjØr flere timer enn dette i perioder.
Det nytter ikke å fastsette en <kontortid>.
Med den lønnen som leder har så utgjØr dette ca. kr. 150 000 - 100 000 pr. år
for fagforeningen. Dette er status for leder pr. dato. Ved endring av leder så
kan dette bli et annet regnestykke, så en fleksibel ordning med frikj6p,
honorar og godtgjØrelse må vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Forslag til ordning pr. dagens situasjon:

a. 2O%frikløp står som fast ordning i utgangspunktet.
b. Honorar på kr. 40 000,- pr. år. Dette utbetales i tilfeller der hvor frikj6pet ikke

er benyttet. Ved bruk av 5Oo/o eller mere frikjøp så reduseres honoraret
deretter.

c. Møtegodtgiørelse kr. L000,- pr. styremøte.

Følgende hadde ordet:
Tarjei Leistad

Sak 05/22-03
Forslag om å stØtte prosjekter i Mostar. Fagforeningen har støttet
hjelpesendinger til Mostar tidligere år. Det har vært sendt utstyr til
aldersheimen, skoler og barnehjemmet i Mostar. Det er stort behov for hjelp
til disse prosjektene. Kommunen har ikke budsjetter slik at de eldre og barn
får det som de har behov for. De trenger utstyr og rekvisita som er med på å
Øke livskvaliteten for de eldre på aldersheim/sykehjem og barnehjemmet.
Skoler har fått en del data-utsyr, og det har vært gitt penger til
barnehjemmet for innkjøp av leker, klær og andre nØdvendige artikler.
Mostarforeningen Ønsker bistand Økonomisk til transport av utstyr til
barnehjem, skole og syke-/aldershjem.



W! FAGFORBUNDET I orktand

FØlgende hadde ordet:
Tarjei Leistad

SakO5122-4
Støtte til årets TV-aksjon, som er til <Leger uten grenser>

FØlgende hadde ordet:
Tarjei Leistad

Sak 05/22-5
Støtte til barnebyen i Angola

Følgende hadde ordet:
Tarjei Leistad

Forslag til vedtak:

Sak 05/22-01
Styret sitt forslag til årsmøte er å videreføre den praksisen som
fagforen in gen e had de på møtegodtgjøre lse fr a f ør sa m menslåingen.
Møtegodtgiørelsen settes til likt som styremedlemmene i hovedstyret har, kr
400,- pr. møte. Det utbetales møtegodtgjørelse for 2O2O og 2021til
styremedlemmene i pensjonistutvalget. Kjøregodtgjørelse utbetales ikke til
styremøter. Er det andre arrangement som en må møte ¡, så søkes det i hvert
enkelt tilfelle.

SakOSl22-02
Styret legger saken om frikjøp frem som forslag til vedtak.

Sak 05/22-03
Styret foreslår til årsmøte å gi kr. 10 000,- til transport av utstyr til Mostar

SakO5l22-o4
Styret foreslår til årsmøte å gi kr. 5000,- til årets TV-aksjon

Sak 05/22-05
Styret foreslår til årsmøte å gi kr. 5000,- til barnebyen i Angola.

VEDTAK:

Sak O5 / 22-01 enstem m ig vedtatt.
Sak 05 / 22-02 enstem m ig vedtatt.
Sak 05 / 22-03 enstem m ig vedtatt.
Sak O5 / 22-04 enstem m ig vedtatt.
Sak O5 / 22-05 enstem m ig vedtatt.
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Handlingsplan2O2l
Sammendrag:
Styret har jobbet frem en handlings-/strategipla n for 2022 i tråd med
Fagforbu ndets prinsi pp- og ha n d li ngsprogra m.
styret hadde arbeidsmØte i november med å sette inn planer, mål og tiltak for
2022. styret jobber ut fra en mal som er utarbeid fra Fagforbundet som er et
meget godt verktøy for foreningene å jobbe med. Den inneholder mange
punkter og alle er viktige. Vi satte opp en prioriteringsliste på hva vi Ønsket å

fokusere mest på. Alle styremedlemmene kom med sine forslag. Forslagene
som ble tatt med var de som styret mente burde ha stØrst prioritet.
I tillegg så satte styret opp en egen aktivitetsplan lor 2022.
Styret sitt forslag til handlings-/aktivitetsplan er det hensyntatt de
oppfordringer som vi har fra regionen og den aktiviteten vi skal ha i

Fagforbundet Orkland lokalt.

FØlgende hadde ordet:
Ragnar Martin Opøien
Bente Fagerli

Forslag til vedtak:
Arsmøte godkjenner handlingsplan som fremlagt

VEDTAK:

Hand lingsplan 2022 enstemm ig godkjent

07122 Budsjett
Sammendrag:
Kasserer går igjennom fremlagt budsjett.

Følgende hadde ordet:
Jan-Rune Erlandsen

Forslag til vedtak:
Ãrsmøte godkjenner budsjett som fremlagt.

VEDTAK:

Budsjett 2022 enstemmig godkjent.
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08122 Valg
Sammendrag:
Valgkomiteens innstilling på egen side

Følgende hadde ordet:
Stefan Engstrøm
Tarjei Leistad

Grete Benum
Bente Fagerli

Elisabeth Opphaug
Jan-Rune Erlandsen

Marit Halsetrønning
Marte Kristin Uthus

lnnkommende forslag:
Stefan Engstrøm: Lasse Sørmo som ungdomstillitsvalgt i L år.

Grete Benum: Nina Øberg som ungdomstillitsvalgt, Malin Rekstad som vara.
Ellen Wahlmann som 1. kandidat til valgkomiteen.

Bente Fagerli: Lasse Sørmo som ungdomstillitsvalgt

Forslag til vedtak:
Ärsmøte god kjen ner valgkom iteens i n nsti I I ing som fremlagt

VEDTAK:

Va lgkom iteens in nsti I ling enstem m ig vedtatt.

SakO8l22

Verv Navn Pâvale2O22
Leder Ragnar Martin Opøien Valet ¿a|

Nestleder Marit Halsetrønning

Kasserer Jan-Rune Erlandsen

Sekretær lda Marie Erlandsen Valet ¿ar

Opplæringsansvarlig lda Marie Erlandsen Valet ¿ar

Pensjonisttillitsvalgt Brit lngeborg Hansen Valgt

Ungdomstillitsvalgt Lasse SØrmo Valgt 1år
Forslag Nina Øberg
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Ungdomsutvalg Nina Øberg Valet
Ungdomsutvalg Malin Rekstad Valgt

Seksjonsleder YST Jan Arne Øbere Valet ¿ar

Vara YST Geir W. Skienald

Seksjonsleder YKKO HeidiSnuruås Valet ¿ar

Vara YKKO Mona Gabrielsen

Seksjonsleder YHS Toril Beate Sundli Rosmo Valet ¿ar

Vara YHS Andrea Ustad Valet 1år

Seksjonsleder YKA Elisabeth Opphaug

Vara YKA Grete lren Lian

Styremedlem HTV KS Bente Fagerli

Styremedlem Nina Olsen

Styremedlem Robert Selnes

Rep.skap 1. kandidat (leder avfaef.) Ragnar Martin Opøien Valgt 2âr

Rep.skap 2. kandidat Marit Halsetrønning

Rep.skap 3. kandidat lda Marie Erlandsen Valgt ¿ar

Rep.skap 4. kandidat Jan Arne Øberg Valgt ¿at

Vara til rep.skap
1. vara Jan-Rune Erlandsen

2. vara Toril Beate Sundli Rosmo Valet ¿ar
3. vara Bente Fagerli

4. vara Elisabeth Opphaug

Valgkomiteen L Erik Flisen

Forslag Ellen Wahlmann Valgt ¿ar

Valgkomiteen 2 Grete Stolpnes

Valgkomiteen 3 Marte Kristin Uthus
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Orkanger, 26.0L.22

%(1,v,,.,-" tføaa

@
Erik Solheim Otnes Voldøien

Valgkomiteen 4 Frode Nilsen

Revisor 1 Arve Garberg Valet ¿ar
Revisor 2 Helene Totland Aae
Vara revisor Bente Bjørndal Valgt 1år


