
Årsberetninger for 2022 

Årsberetning yrkesseksjon kirke- kultur og oppvekst 2022. 

Yrkesseksjonsstyret har i 2022 bestått av: 

- Hanne Engebretsen (leder) 

- Eva Nilsen (nestleder) 

- Gunn Fjellstad 

- Karin Hultgren  

2021: 

Yrkesseksjonsstyret har hatt kontakt digitalt og et fysisk møte. 

Hanne Engebretsen og Karin Hultgren har deltatt på Fagforbundet 

Ullensaker sine styremøter. 

Det ble arrangert et medlemsmøte for alle medlemmer med 

foredragsholder Elin Bodin 31.oktober 2022. 

 

 

Hanne Engebretsen 

Leder YKKO i Fagforbundet Ullensaker   

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsberetning 2022 for yrkesseksjon Kontor og Administrasjon 

 

 

Seksjonens styre har i 2022 bestått av: 

Carina H. Frey (leder) 

Elilabeth Rustad (nestleder) 

Mattis Landmark (styremedlem) 

Siw Kristin Hagen Henriksen (styremedlem) 

Merete Bjune Granli (styremedlem) 

 

Oppsummering av 2022: 

 

• Nyhetsbrevet for seksjonen sendes nå ut fra seksjonen sentralt. I tillegg sendes det av og til 
ut nyhetsbrev for spesifikke yrkesgrupper innen seksjonen. 

• Invitasjoner til ulike kurs og webinarer sendes ut på mail. 

• I forbindelse med kontoransattes dag ble det sendt ut en mail med quiz til alle medlemmer 
av seksjonen, premie ble delt ut. 

• Vellykket tur til Oscarsborg i september ble gjennomført sammen med seksjon samferdsel og 
teknisk. 

• Carina var delegat til landskonferansen i seksjonen. Elilabeth og Mattis var vara til 
konferansen. 

 

Styremøter i seksjonen 2022: 

• Kommunikasjon og planlegging sammen med seksjon teknisk i januar, og på seminar i 
Kongsberg samt digitalt ved behov.  

 

 

Jessheim 11.1.22 

For styret i seksjon kontor og administrasjon 

Carina H. Frey, leder 

 

 

 

 

 



Årsberetning YHS 2022 

 

Seksjonen har i år bestått av følgende personer: 

Kristin Nilsen – leder 

Kirsten Svedberg – nestleder 

Laila Nilsen – medlem  

Elisabeth Nilsen – medlem, personlig vara til hovedstyret for Kristin. 

Anita Fjellstad – medlem 

Liv Berit Skjerve – medlem 

 

Vi har i perioden hatt 2 fysiske styremøter, ellers har kommunikasjonen foregått digitalt. 

Vi har i 2022 gjennomført 2 turer for medlemmer. En til Hadeland glassverk og en guidet tur 

langs Akerselva. 

Vi har gjennomført et medlemsmøte i samarbeid med YKKO, hvor tema var – Her er vi med 

Elin Bodin. 

 

Kristin Nilsen seksjonsleder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Algarheim 15.1.2023 

 

 

                                                                      

Fagforbundet Ullensaker 

 

Årsrapport fra Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk 2022 

 

Styret i YST har i 2022 bestått av: 

 

Leder YST  Rune Sand 

Vara/nestleder  Kai Roger Olsen 

Styremedlem   Laila Ruud 

Styremedlem  Rolf Vidar Mariboe 

 

 

 

På grunn av pandemi i starten og noe usikkerhet fremover ble 2022 også et rolig år i Yrkesseksjon 

Samferdsel og Teknisk. Vi gjennomførte to styremøter i vårhalvåret med planlegging.  

Vi arrangerte tur til Oscarsborg sammen med Yrkesseksjon Kontor og Administrasjon den 3.9.2022. Vi 

var 16 stykker med på bussturen og fikk guidet omvisning på Oscarsborg og pizza på Peppes etterpå. 

 

Kommer sterkere tilbake i 2023. 

 

 

Rune Sand 

Leder YST. 

 



Årsberetning 2022 fagforbundet ung Ullensaker 

Styrets medlemmer 

Silje Witzøe Leder 

Malin Ritter Styremedlem 

 

Fagforbundet ung Ullensaker sitt styre ble offisielt valgt i februar 2022. På årsmøte det valgt et styre 

bestående av Astrid Marie Larsen som leder, og Linda Bøhn og Silje Witzøe som medlemmer. Astrid 

Marie Larsen og Linda Bøhn er ikke lenger i styret. Silje Witzøe rykket da opp til å bli leder i 

ungdomsutvalget. Malin Ritter ble også valgt inn i september 2022 av styret i fagforbundet 

Ullensaker. Så vi har i dag to medlemmer i styret i Fagforbundet ung Ullensaker. 

Vi har ikke fått avhold noen styremøter i løpet av 2022 grunnet mangel på medlemmer i styret. 

Det har vært viktig for fagforbundet ung at vi kommer oss opp å gå, det er derfor vært forsøkt å 

verve medlemmer til å bli med i styret.  

Vi har ikke fått utført noen av de punktene som sto på handlingsplanen for 2022. Disse blir derfor 

overført til 2023  

 

Silje Witzøe, Seksjonsleder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENSJONISTUTVALGET, FAGFORBUNDET ULLENSAKER – ÅRSMELDING 2022 

 

Pensjonistutvalgets styre har i 2022 bestått av: 

Berit Synøve Allergodt, medlem 

Karin Martinsen, medlem 

Turi Kobbhaug, medlem 

Kirsten Svedberg, medlem 

Ole H. Skolt, nestleder 

Eva Margrethe Gullichsen, leder 

 

Etter mer enn to år med korona-pandemi, som i stor grad satte en stopper for alle møter, 

turer og arrangementer, kom Pensjonistutvalget endelig i gang igjen med sine møter og 

arrangementer våren 2022. 

 

Styret har hatt følgende møter i 2022: 

- Møte 11. mars 2022 mellom Ole H. Skolt, Eva M. Gullichsen og Olav Sandbakken. 

«Overlapping» mellom gammelt og nytt styre. 

- Styremøte 17. mars 2022. Planlegging av arrangementer, turer etc. i 2022. 

- 5. april 2022. Pakking av invitasjoner til medlemsmøte i april og tur i juni. 

- Styremøte 19. april 2022. Status/arbeidsdeling til kveldens møte m/ordfører. 

- Styremøte 25. august 2022. Forberedelse av medlemsmøte i september, samt 

julemiddag og konsert i desember. Pakking av invitasjoner. 

 

Arrangementer i 2022: medlemsmøter, busstur, julemiddag og konsert: 

- Medlemsmøte 19. april 2022 i Ullr.  

Orientering om status i kommunen v/ordfører Eivind Jørgensen Schumacher. 

Viktig informasjon for alle som er opptatt av utviklingen i kommunen, enten det 

gjelder dagens status, planer for fremtidig utbygging av boliger og næring, antatt 

befolkningsframskriving, eller tilbud og tjenester til innbyggerne.  Vel 40 fremmøtte.                

Bevertning: pizza og mineralvann. 

- Busstur 8. juni 2022 .  

Vi besøkte Arestad Gamle Prestegård, deretter Møllerens Hus. Så gikk vi noen meter 

bort til Strømfoss Mølle hvor vi fikk omvisning i mølla som har fått status som 

riksmuseum før møller. Turen gikk videre til Bøensætra Husmannsplass (Farmen-

gården). Der fikk vi omvisning av Hedda som eier og driver stedet sammen med 



mannen Egil. Der drives alt økologisk og det var 200 forskjellige vekster på stedet. 

Mesteparten kunne spises. Vi fikk hilse på elghunden Fia og en søye som hadde 

lammene Rut og Svarteper. Alle dyrene hadde navn. Hunden Bianco (som var med på 

Farmen) lå og sov, for han var vokterhund og hadde hatt nattevakt. Han holder 

rovdyrene på avstand. Siste stopp var Sluseporten Båtcafé hvor vi fikk servert nydelig 

laksemiddag. En flott dag. Antall deltakere: 15. 

 
- Foredrag 21. september 2022. 

Temaet var «Fremtidsfullmakt». Fagforbundet har et samarbeid med HELP, og 
foredragsholder var Line Karlsen Ask. Flott oppslutning om et svært aktuelt tema. Vel 
60 deltakere. Bevertning; Kaffe og kringle. 

 
- Julearrangement 15. desember 2022, med nydelig julemiddag på Herredshuset, og 

konsert med Oslo Gospel Choir i Ullensaker Kulturhus etterpå. Antall påmeldte: 59. 
Antall deltakere: 57. En flott opplevelse. 
 

I tillegg deltok Pensjonistutvalget på Fagforbundets årsmøte 23. februar 2022. 

 

Styret vil spesielt takke Erik Hajum og Carina H. Frey for all hjelp og bistand gjennom året. 

For øvrig takkes alle pensjonister og trygdede medlemmer for oppslutningen og deltakelsen 

på våre møter og arrangementer. 

 

 

Jessheim 10. januar 2023 

Styret Pensjonistutvalget 
 


