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Protokoll, Fagforbundet Trondheim 

 

 

Dato:   08.10.19. Klokken 16.00-19.30 

 

Sted:             Våre lokaler i Folkets Hus 

 

 

Tilstede: Edvin Helland, Svein Olav Aarlott, Sonia Tangen, Janne Bjørnerås,  

  Thomas Albertsen, Ingvar Sund, Grethe Ramsland, Kari Brøttemsmo,   

  Frøydis Gaare, Ismail Elmi Salad, Fanny Marisol Røskaft, Inger Johanne Løvold, 

Tom Frimann, Sebastian Sæterås og Eirik Brovold 

 

Forfall: Hege Rovik, Anniken Lien van Marion, Kristine Ruud Røstvik, Sigmund Midtbø,  

og Terje Hovde  

 

 

Sak 94/19 Godkjenning av innkallingen.  

 

Endring av styremøte 5.november. Se vedtak om vårt eget budsjett sak97/19 

Saker meldt til eventuelt:  

Budsjettet Trondheim kommune. 

Lærlingepatrulje  

 

 

Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

 

Sak 95/19 Referatsaker. 

 

Styreprotokoll 17.09.19 

Referat klubben interne tjenester 17.09.19 

Referat klubbmøte Brøset barnehage 

Referat Yrkesseksjon kontor og administrasjon 10.09.19 

Tariffkrav 2020 

 

 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

  

 

Sak 96/19 Politisk streik 10.oktober 

 

Politisk streik for råderett over egen jernbane - mot EUs fjerde jernbanepakke. 

Tog og busser stanses kl. 12.00 – 14.00 torsdag 10. oktober 2019 

 

SAMLING PÅ TRONDHEIM SENTRALSTASJON ved Stortrappa. 

Torsdag 10. oktober 2019 kl. 12.30 – 13.30 
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Appeller 

✓ Kjell Johansen, leder av Lokomotivpersonalets Forening Trondheim 

✓ Viktor Vivang, leder av ungdomsutvalget i Norsk Jernbaneforbund 

✓ Roar Aas, gruppeleder Arbeiderpartiet i bystyret 

✓ Ragna Vorkinnslien, gruppeleder Rødt i bystyret 

✓ Øyvind Bentås, leder av Trondheim Senterparti 

✓ Rakel Skårslette Trondal, gruppeleder SV i fylkestinget 

✓ Karin Bjørkhaug, gruppeleder KrF i fylkestinget 
 
 
 

Vedtak: Fagforbundet Trondheim tilslutter seg den politiske streiken mot innføring av EUs 

fjerde direktiv om jernbane.  

Styret deltar med fane. 

 

 

 

Sak 97/19 Budsjett for 2020 

 

Styret må starte arbeide med budsjett for 2020.  

 

Inntekt er sett opp mot dagens inntekter, litt usikker på videreføringen av 10% frikjøp fra 

nasjonalt. Sonia Tangen sjekker dette til styremøte. 

 

Utgifter er juster opp mot økning av husleie. Postene som er lagt inn er i hovedsak en 

videreføring fra forrige budsjett.  

 

Vi er usikre på hvor mye Trondheim kommune vil gi oss i kontorstøtte for sine 

hovedtillitsvalgte, men det er lagt inn en sum på 230.000 kr. (tall basert på det 

Utdanningsforbundet får i dag). Det er også lagt inn 100.000 fra Fagforbundet Teknisk forening 

Trondheim. 

Den reelle husleien er i overkant av 1.million kroner. 

 

 

Salg av Fagforbundet Trondheims EL-bil 

 

Sak til budsjett 2020 

Vi har som kjent en Mitsubishi i-Miev fra 2011, i vår eie. Vi har lenge snakket om å kvitte oss 

med denne pga. at kostnader og nytteverdi ikke kan forsvares. Vi bruker ca. 25 000,- i året på 

parkering, samt forsikring og reparasjoner i variabel størrelsesorden. Bilen er dessuten relativt 

uegnet for vinterkjøring, pga. at bruk av varmeapparat tapper batteriet så mye, at kjørelenge blir 

veldig kort.  

 

Hovedtillitsvalgte oppfordres hvis mulig til å bruke bilpoolen som kommunen har, mens 

Fagforeninga evt. får se på alternativet å leie bil under «kampanjer» som ungdomspatruljen etc. 

 

Bilen er nylig EU-godkjent, og vi har fått et tilbud på hva det vil koste å rive av folie med 

Fagforbundets logoer. Trenger også nye dekk og gummimatte, som også ligger inn i tilbudet. 

Dette tilbudet legger jeg ved, der summen er 29 000,- kroner. 
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Sammenlignbare biler på FINN.no starter på 35000,- kroner, så jeg tror at prisen må ligge i det 

sjiktet.  

 

Mitt forslag er at styremedlemmer og «folk på huset» gis mulighet for å kjøpe bilen for 20 000,- 

kroner, mot at man selv ordner med folie og dekk etc. Man frasier seg også mulighet til å klage 

på bruktbilkjøpet, hvis feil skulle oppstå. Dette er et vesentlig poeng, så vi slipper å sitte med 

ansvar om noe skulle skje i nærmeste framtid. 

 

Jeg har prøvd å ta av litt folie med varmepistol, og tror det skal være mulig å ta det meste sjøl 

(kanskje bortsett fra taket). Ellers kjente momenter med bilen er litt gear-trøbbel, som forrige 

gang ble avhjulpet med litt smøring av verkstedet. Det ble påpekt at man neste gang måtte skifte 

en del, som nødvendigvis ikke trenger å koste mye.   

Jeg er en (av kanskje flere) som kan tenke meg en nummer 2-bil til maks 20 000,- kroner. Hvis 

flere interesserte foreslår jeg loddtrekning.  

 

Fordeler med internt salg: Slipper «prakk» med salgsprosess, og evt. reklamasjoner. 

 

Ulemper med internt salg: Kan kanskje oppnå en litt høyere pris på det åpne marked. 

 

Regnskapet legges inn ved siden av budsjettet 

 

Utvalgene må gjøre en god jobb fram mot styremøte 13.november. 

 

 

Vedtak: Neste styremøte blir et heldagsmøte og flyttes til 13.november.  

 

 

 

Sak 98/19 Godkjenning av protokoll 

 

Innspill senest mandag 14.oktober kl.15.30. 

Etter dette er protokollen godkjent 
 
 

Vedtak:  

 

 

Eventuelt: 

Innspill kommunebudsjettet Trondheim Kommune:  

Forhandlingsutvalget har drøftinger med rådmannen den 30.okt 

Innspill sendes til vår egen budsjettgruppe 8.11  

Fagforeningen, seksjonene, ungdomsutvalget sender politiske innspill 15.november 

 

23-24 okt. lærlingepatrulje, trenger folk fra styret, meld fra til Kristine 

13-14 nov. lærlingepatrulje trenger folk fra styret, meld fra til Kristine 

 

Møte hevet 17.10 

Referent: Edvin Helland 
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