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Protokoll styremøte, Fagforbundet Trondheim 

 

 

Dato:   25.06.19. Klokken 16.00-19.30 

 

Sted:             Våre lokaler i Folkets Hus 

 

 

Tilstede: Edvin Helland, Thomas Albertsen, Svein Olav Aarlott, Sonia Tangen, 

  Sigmund Midtbø, Janne Bjørnerås, Hege Rovik, Arent Fiske, Ismael Elmi Salad, 

  Grethe Ramsland, Kari Brøttemsmo, Frøydis Gaare, Fanny Marisol Røskaft,  

  Øyvind Eklo, Tom Frimann og Eirik Brovold 

 

 

Forfall: Terje Hovde, Ingvars Sund, Kristine Ruud Røstvik, Anniken Lien van Marion,  

  Inger Johanne Løvold. 

 

Jan Evjen innledning fra Arbeiderbevegelsens Rus og Sosialpolitiske forbund. 

 

Janne Bjørnerås forlot møte 18.40 

 

Sak 67/19 Godkjenning av innkallingen.  

 

 

 

Vedtak: Innkalling enstemmig godkjent  

 

 

Sak 68/19 Referatsaker. 

 

Styreprotokoll 21.05.19 

Styremøte Pensjonistutvalget 14.05.19 og 27.05.19 

Medlemsmøte pensjonistutvalget 14.05.19 

Protokoll styremøte Uloba 07.06.19 

RS 08 

Klubbmøte 03.06.19 

Referat medlemsmøte 11.06.19 

Årsmelding Kirkens bymisjon 

Referat valgkamputvalget 10.06 

 

 

Vedtak: Tatt til orientering 
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Sak 69/19 Klubbarbeidet i Fagforbundet Trondheim 

 

Sett inn brødtekst på hvert punkt. 

Beskrive punkt 3.4 bedre. 

Punkt 4.5…… gjøres gjennom de respektive fagforeningene. 

 

 

Vedtak: Arbeidsutvalget får ansvaret for språkvask og tilføyinger gitt i styremøte. 

 

 

 

Sak 70/19 Retningslinjer for Fagforbundet Trondheim 

 

Arbeidsutvalgets økonomiske fullmakter, der tidsfrister tilsier det. 

 

Leder har ansvaret for oppfølging av frikjøpte og arbeidsgiveransvaret for ansatt. 

  

 

Vedtak: Arbeidsutvalget får ansvaret for språkvask og tilføyinger gitt i styremøte. 

 

 

 

Sak 71/19  Valgkamp 

  

  

 Ringeprosjekt 

 Besøksrunder /aksjoner 

 

Leier inn kultur, sang til bydelskafeene 

 

Andre innspill sendes leder 

 

 

Vedtak: Arbeidsutvalget jobber videre med valgkampplaner.  

Referatsak til neste styremøte. 

 

 

Sak 72/19  Økonomisk bevilgning. 

 

Internasjonalt utvalg i Sosialistisk Ungdom søker herved kroner 5000 til prosjektreise til 

Colombia for å styrke samarbeidet med Juco og arbeidet med fredsprosessen.  

SU har i mange år jobbet med Juventud Comunista Colombiana (Juco) i Colombia, et samarbeid 

som har vært sentralt for Norges rolle i fredsforhandlingene mellom FARC-geriljaen og 

colombianske myndigheter. Juco er en av Colombias største sosiale ungdomsbevegelser, og var 

en viktig del av fredsforhandlingene. De står sterkt blant både studenter, unge arbeidere og 
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bønder, og kjemper mot imperialisme, for arbeidere og kvinners rettigheter, frigjøring, selvstyre 

og demokrati.  

Janne Bjørnerås fremmet forslag om å avslå søknaden. 

Fanny Marisol Røskaft fremmet forslag om 500 kr 

Forslagene ble satt opp mot hverandre 

 

 

Vedtak: Forslag på å avslå bevilgning fikk 10 stemmer. Fanny Marisols forslag på 500 kr 

fikk 6 stemmer og falt. 

 

 

 

Sak 73/19 Medlemsutvikling 

 

MEDLEMSUTVIKLING  

. 

Medlemskap Totalt 2018 Juni 

2019 

Yrkesaktiv 4947 5167 

Ufør 430 452 

Pensjonist 1147 1277 

Bimedlem (yrkesakt.) 3 2 

Studentmedlem 375 393 

R – fritatt 868 923 

D – lærling 80 78 

C – lærling 196 197 

Bimedlem ufør 1 1 

Arbeidsavklaring 183  

W – RTV – trekk 1 1 

V- elev m/kollhjem 30 31 

G- elev u / kollhjem 132 136 

Arbeidsledige 80 91 

Permisjon 23 203 

Totalt pr. 4. januar 2019 8496 8986 

  

 

 

Vedtak: Tatt til orientering med nødvendig oppfølging 
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Sak 74/19 Forbundsuken 

 

Leder orienterer om aktiviteter for Fagforbundet Trondheim. 

Fokus på helseområdet, verve uorganiserte 

Forbundsuken startet i Klæbu, muffinsaksjon, besøk fra regionen, Janne og Linn 

Stand på Zion helse og velferdssenter. 

Jobber med å skaffe tillitsvalgt. 

Stand på Persaunnet helse og velferdssenter. 

Får ikke komme inn på Trondheims Hospital. 

Besøk på kemnerkontoret.  

 

 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

 

 

Sak 75/19 Årsmøte AØF 

 

Sak meldt av Grethe Ramsland. 

 

Evaluering og refleksjoner. 

Nye kandidater til styreverv i AØF. 

 

Kort redegjørelse fra årsmøte. Hvordan følger vi opp tillitsvalgte, ta vare på hverandre i stormen. 

Samhold, omsorg og solidaritet.  

 

 

 

Vedtak: Fagforbundet Trondheim vurderer flere kandidater, leder etterspør 

valgkomiteens arbeid.   

Fagforbundet Trondheim setter ned ei arbeidsgruppe bestående av Sonia Tangen, Eirik 

Brovold og Grethe Ramsland som ser på hvordan vi tar vare på tillitsvalgte som er i utsatt 

for hets i media/sosiale medier. 

 

 

 

Sak 76/19 Sponsorpakker Klimafestivalen i Trondheim 2019 

 

 

Klimafestivalen i Trondheim ble startet av byens miljø- og fagbevegelse i 2015, og har siden 

blitt arrangert årlig av frivillige. Årets festival vil finne sted fra 2. til 8. september.  

Vi ønsker at byen fylles med små og større events denne uka som setter fokus på klima- 

og miljøsaken, fremmer klimavennlig forbrukeratferd, og viser fram lokale initiativ og 

organisasjoner byens borgere kan engasjere seg i. 

 I år mottar vi støtte fra Trondheim kommune og Frifond, og ser i tillegg etter sponsorer 

som kan hjelpe oss å realisere en stor og innholdsrik festival dere hele byens befolkning inviteres 

inn.  Om dere kunne tenke dere å sponse oss, vil dere nå ut til et engasjert og miljøbevisst 
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publikum. Som organisasjon er vi opptatt av å fremme de aktørene vi mener gjør et godt arbeid 

for klima, miljø og bærekraft, og i samarbeid med dere ønsker vi gjerne å vise frem dette for 

festivalens besøkende. I løpet av festivalen vil vi arrangere en markedsdag på et av byens torg 

der man kan stille med stand. 

Vi har følgende forslag til sponsorpakker, men er åpne for innspill og for å utarbeide en 

egen i samarbeid med dere: 

 

Ved sponsing på 2500,-: 

- Sponsors logo i vårt trykte program 

- Sponsors logo på våre nettsider (klimafestivalen.org) 

- Facebook-post om sponsor før og etter festivalen (@klimafestivalenitrondheim) 

 

 

Ved sponsing på 5000,-: 

- Sponsors logo på alt vårt trykte materiale (program og plakater) 

- Sponsors logo på våre nettsider  

- Facebook-post om sponsor før og etter festivalen 

- Standplass og mulighet for profilering på markedsdagen, logo på materiale i forbindelse 

med markedsdagen 

 

 

Ved sponsing på 15000,-: 

- Dere blir festivalens hovedsponsor 

- Logo på alt vårt trykte materiale 

- Informasjon om, link og logo til sponsor på våre nettsider 

- Kort presentasjon av dere i festivalens program 

- Standplass og mulighet for profilering på markedsdagen, logo på materiale 

- Facebook-post om sponsor før, under og etter festivalen 

 

 

Vedtak: Fagforbundet Trondheim bevilger 5000 kr til sponsorpakke til  klimafestivalen 

2019, tas av budsjettposten medlemsaktivitet. 

 

 

 

Sak 77/19 Informasjon fra råd og utvalg 

 

Ung: 

Sommeravslutning for ungdom, bowling. 

 

FU: 

Storbykonferanse i Tromsø, 57 tillitsvalgte  

Sammenslåing mellom Trondheim og Klæbu, ser bra ut. 

Masse møter med dette. 

Sluttført manifestarbeidet, dette går nå i trykken, gjennomført forhandlingsmøter. 

Klubbstyremøte på oppvekst. 

Individuelle forhandlinger gjennomføres. 

Flytter torsdag til Folkets Hus på torsdag. 

 

Opplæring: 
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Deltatt på konferanse for opplæringsansvarlig. 

Fase 1 kurs gjennomført, 12 deltagere. 

Medlemsmøte gjennomført i Klubben Fagforbundet Klæbu. 

 

Vernetjenesten: 

Fokus på varsling og ytringsfrihet. 

Ferdig med verneombudssamlinger. 

Høyskolestudie, arbeidsmiljø i endring skal gjennomføres 

 

PU 

Gjennomført pensjonisttur, 98 deltagere 

Jobber med Hornemannsgården. 

 

YST: 

Styremøte gjennomført. 

 

Nestleder: 

Enkeltsaker, utvidelse av stillinger. 

Krevd tariffavtale på Human Care AS 

PBL konflikt beredskap 

 

Leder: 

Medlemsmøte med angående overtallighet i skolen pga av lærernormen. 

Jobber med media angående temaet. 

Følger opp Gnist, saken tar minimum 3 mnd. 

Formen på Strategiplanen, arbeidsutvalget, styret melder tilbake til leder 

 

 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

 

Sak 78/19 Eldrerådet Trøndelag – Forslag på medlemmer og varamedlemmer for 

perioden oktober 2019 – oktober 2023  

Fylkestinget Trøndelag skal etter sin konstituering i sitt møte 16. og 17. oktober 2019 foreta valg 

av nytt Eldreråd for Trøndelag – perioden 2019 -2023. 

I dag består Eldrerådet av 9 medlemmer med varamedlemmer. 7 medlemmer med 

varamedlemmer velges blant fylkets alderspensjonister etter forslag fra organisasjoner med 

utvalg for eldre og pensjonistforeninger i Trøndelag.  

De som i dag er valgt kan foreslås på nytt. 

To medlemmer med varamedlemmer velges blant fylkestingets medlemmer.  

Som en forberedelse til høstens valg av Eldreråd Trøndelag ber vi om at forslag på medlemmer 

og varamedlemmer sendes:  

Trøndelag fylkeskommune Politisk sekretariat Postboks 2567 

7735 Steinkjer  
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Eller: annmel@trondelagfylke.no innen 21. september 2019.  

 

Vedtak: Arbeidsutvalget får fullmakt til å finne vararepresentanter, Knut Heggstad 

forslås som fast medlem 

 

 

 

Sak 79/19 Godkjenning av protokoll 

 

 

 

Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

 

Eventuelt: 

 

Hvordan jobbet Fagforbundet med streikeforberedelsene, dette er ikke bra nok når det gjelder 

sykehusstreiken. 

 

Styremøte 13.august avlyses. Neste styremøte 17.september 

 

Møte hevet 19.20 

 

 

Referent: Edvin Helland 
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