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Årsberetning 2021 
 

 

Bilde fra faneborgen under Hans Christian Gabrielsens begravelse den 23. mars 2021. 
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Første bedriftsbesøk i 2021 fant sted på Rainpower den 7 januar, med politikere og tillitsvalgte før 

valgkampen startet for fullt.  

Her ser vi Stortingsrepresentant Sverre Myrli, LO-leder Hans Christian Gabrielsen og Avdelingsleder 

Magne Glimdal. Omviser var klubbleder Geir Solvang og hans avdelingsleder. 

 

 

Bildet på forsiden er fra faneborgen under LO-leder Hans Christian Gabrielsens begravelse den 23. 

mars 2021. 
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Året 2021 

Året har i stor grad vært preget av Covid-19 pandemien og et stramt arbeidsmarked. 

Vi har dette året, som de tidligere år, håndtert nedbemanninger i form av permitteringer, oppsigelser, 

konkurser og nedleggelser.  

Noen nye bedrifter har vi også fått, disse jobber 

vi nå med for å få bygget opp klubber som kan 

fungere og i den forbindelse har vi også 

arrangert ett "Ny som tillitsvalgt"-kurs. 

For en tid tilbake åpnet Fellesforbundets 

medlemsregister muligheten til å kunne knytte 

medlemmer mot arbeidsgivere vi ikke har trekk- 

eller tariffavtale med.  

Avdelingen har ganske mange enkeltstående, 

direktebetalende medlemmer og historien har 

vist at det er disse medlemmene som oftest 

faller ut av forbundet ved at de ikke betaler sin 

kontingent, havner på etterskudd så kravene vokser og etter hvert strykes. 

Vi har derfor hatt spesielt fokus på å registrere disse medlemmene mot bedriftene. I enkelte tilfeller, 

hvor det viser seg at vi har flere medlemmer i samme bedrift, har vi så hatt grunnlag for å kreve 

trekkavtale eller tariffavtale, som igjen vil sørge for at det er enklere for medlemmene å beholde 

medlemskapet sitt.  

 

Driften av avdelingen er positiv, vi har hatt en liten medlemsoppgang i 2021, ser det ut til at trenden 

med nedgang er snudd litt ved at vi har flere medlemmer pr. 1.1 2022 enn ved inngangen til året 

2021.  

 

Det har i tillegg vært mye saksbehandling, samt at vi har krevd nye tariffavtaler og trekkavtaler med 

flere bedrifter. Mye merarbeid dukket opp når flere store konserner omorganiserte og skiftet 

organisasjons- og bedriftsnumre i slutten av året. Vi måtte da sikre at alle avtaleforhold ble videreført. 

I forbindelse med valget hadde vi mange møter med LO i Viken for å koordinere dette på en best mulig 

måte. 

 

 

 

 

 



                                                                            avdeling1 Oslo - Akershus 

 

5 
 

 

Avdelingen 

  

Ansatte og administrasjon 

Administrasjonen består av avdelingsleder Magne Glimdal, kontorsekretær Trine Nyengen. 

Organisasjonssekretærer Ronny Kristiansen, Odd Lilleberg, Kenneth Sandberg og Vidar Bratberg.    

Vi har fine kontorlokaler på Lillestrøm, hvor vi flyttet inn i 2018.  Etter flyttingen har vi fått samlet alle 

på en plass og det er nå lettere å samarbeide og ha oversikten over hva vi gjør.  Alle ansatte har hvert 

sitt kontor som tilfredsstiller alle krav, vi har 2 flotte møterom med plass til henholdsvis 8 og 20 

personer. Skulle det ikke være tilstrekkelig er det bare en dør inn til salen i Folkets hus Lillestrøm, hvor 

det er plass til inntil 720 mennesker. 

I 2021 hadde vi veldig mange dager på hjemmekontor, noe de lokale myndigheter påla oss, men det 

var stort sett minst én på plass i lokalene våre, både for å betjene eventuelle som kom innom og for å 

ta inn post. 

Vi har under hele pandemien registrert ALLE besøk i våre lokaler, for å kunne drive smittesporing ved 

behov. 

 

Avdelingen har deltatt på ADK Øst sin administrasjonskonferanse. Dette blant annet i sammenheng 

med at det kommer nye saksbehandlingsrutiner. Vi har mulighet til å benytte oss av det elektroniske 

saksbehandlingssystemet til Fellesforbundet, som gjør at vi kan sende krypterte e-poster. Dette ivaretar 

de påleggene vi har i den nye datalovgivningen GDPR som ble innført. 

Vi har også deltatt på kurs innenfor enkelte overenskomster, for å lære mer om disse 

overenskomstene og for å støtte tillitsvalgte som deltar på kursene. 

Det har vært mindre aktivitet ut mot arbeidsplasser dette året pga. Covid-19-pandemien, da vi rett og 

slett ikke kan besøke mange bedrifter. 

Au og de ansatte arrangerte en administrasjonskonferanse over tre dager, for å planlegge drift og 

aktivitet i avdelingen fremover. Vi fikk etablert gode rutiner for felles arkiveringssystem og 

arbeidsfordeling, som gjør oppgavene enklere i en tid preget av hjemmekontor.  

 

 

Avdelingsstyret i 2021 

 

Leder: Magne Glimdal, fra Møller Bil Ryen, Biloverenskomsten. 

Nestleder: Per Ivar Nilsen, fra Pon Equipment, Industrioverenskomsten. 

Sekretær: Vidar Haug-Kolstad, fra Weber, Overenskomsten for Byggeindustrien. 

Ungdomstillitsvalgt: Oskar Lindøe fra Volvo Truck senter, Biloverenskomsten. 
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Styremedlemmer:          

 

1. Geir Solvang, Rainpower, Industrioverenskomsten. 

2. Stig-Roger Sjøenden, Celsa Steel service, Industrioverenskomsten.     

3. Marlene Jørgensen, Fretex, AMB Overenskomsten. 

4. Gunnar Lindstad, Ø.M. Fjeld, Fellesoverenskomsten for Byggfag.  

5. Helge Berg, Bertel O. Steen Lørenskog, Biloverenskomsten.      

6. Eli Mette Strønnes, Interrent, Overenskomsten for bilutleie. 

7. Andreas Lejon, Normeka, Industrioverenskomsten. 

      

Varamedlemmer: 

1. Nils Kjetil Holtskog, Celsa Steel service, Industrioverenskomsten.  

2. Karin Steen, Oslo Produksjon & Tjenester, VTA-overenskomsten.   

3. Kristian Benjaminsen, Fossheim Verksteder, VTA-overenskomsten. 

 

Avdelingens medlemsmøter 

 

Avdelingens medlems- og representantskapsmøte har hatt følgende tema: 

- 20.05.2021 Årsmøte. Det ble avholdt digitalt på Teams.   

- 29.9.2021 Medlemsmøte. Det ble det avholdt i Strømmen Folkets Hus, med behandling av forslag til 

lønnsoppgjøret 2022. 

- 08.12.2021 Halvårsmøte. AVLYST! Det skulle det vært avholdt halvårsmøte i Folkets Hus Lillestrøm, 

med behandling av Handlingsplan og Halvårsregnskap. Dette ble avlyst pga. smittesituasjonen. 

 

Styrets arbeid 

Styret har i perioden avholdt 8 styremøter og ett mailmøte med vedtak. Det er blitt avholdt 8 

arbeidsutvalgsmøter. Styrets arbeid har i perioden vært rettet mot avdelingens virksomhet og 

videreutvikling. Det har til tider vært vanskelig med å få arrangert styre-/medlemsmøter i 2021. De 

fleste møtene vi har hatt dette året har vært arrangert elektronisk på Teams. 

Vi arrangerte et kurs i forbindelse med tariffoppgjøret, sammen med avd. 10 og 185. Kurset ble holdt i 

Folkets Hus Lillestrøm, hvor hele prosessen ved lønnsoppgjøret ble gjennomgått og det ble utarbeidet 

forslag til de ulike overenskomstene. 

Klubb-/styrekonferansen ga styret mange gode tilbakemeldinger og forslag som ble lagt inn i neste års 

handlingsplan.  

Vi har et godt sammensatt styre, med mye spennende kompetanse. Vi er representert fra industri-, bil-, 

bygge industri -, byggfag-, bilutleie-, AMB- og VTA overenskomstene. 

Avdelingsleder har vært på avdelingsleder kurs i regi av Fellesforbundet og Arbeidsgiverkurs i regi av 

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF). Styret fikk også en kort innføring i det samme på 

Klubb-/ styrekonferansen hvor vi hadde besøk av en representant fra AAF, som redegjorde for styrets 

ansvar og plikter overfor de ansatte. 
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Valgkamp 

 

Valgkampen i 2021 var vi som vanlig engasjert i, men med mange smitteverntiltak så ble aktiviteten 

noe redusert. Enkelte aktiviteter ble avlyst på kort varsel etter lokale smitteutbrudd. 

Vi deltok på Sørumsand, Lillestrøm, Hasle og Storo, men vi satt igjen med inntrykket at folk flest var 

reservert fra å ta imot informasjonen vi delte ut på grunn av pandemien.  

 

 

Over til venstre ser vi fra Valgkamp-møte på Kulturhuset i LO Oslos regi den 31.8.21.  

Til høyre ser vi fra Folkets Hus Lillestrøm og valgkamp-møtet vi arrangerte sammen med LO Nedre Romerike den 16.8.21. 

Debatt med lokalpolitikere fra AP, SV, SP og Rødt. Etter debatten ble partilederdebatten vist på storskjerm. Som vi deltok på 

fra avdelingen. 

 

Vi hadde valgkampmøte på Teams med AP den 24.03.21 og ellers mange møter på Teams med lokal 

LO for Akershus.  

Vi hadde et felles møte med avd. 10 og 185 på Teams med Forbundets nestleder Steinar Krogstad og 

Line Eldring, som redegjorde for Fellesforbundets forventinger og hva som må prioriteres ved en ny 

regjering. Dette var fagligpolitisk nyttig for oss i avdelingen. 
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Partiet Rødt, med partileder Bjørnar Moxnes i spissen, arrangerte folkemøte og hadde stand på Torvet i 

Lillestrøm. Avdelingsleder var til stede.  

 

 

Bjørnar Moxnes svarer på spørsmål fra scenen i Lillestrøm, foran mange tilhørere.  

  

Den politiske situasjonen  

Den politiske situasjonen i Norge i 2021 kan oppsummeres med Covid-19, valgkamp, 

statsministerduell, feriepenger for permitterte, valgløfter, regjeringsskifte, skyhøye strømpriser og 

brutte valgløfter.  

Det ble knyttet store forventninger til valgseieren for de rød-grønne og til den nye regjeringens lovnader 

i Hurdalsplattformen om at det nå skulle være "vanlige folks tur". 

Avdelingen forstår at ikke alle valgløfter skal kunne innfris i løpet av et øyeblikk og at det er den 

avtroppende regjeringen som utarbeider statsbudsjettet det nye stortinget skal arbeide etter, men vi 

mener samtidig at det burde vært gjort flere endringer av den nye regjeringen enn det ble gjort. 

Det var for eksempel først etter budsjettforhandlinger med  SV at feriepenger til permitterte for 2022 

kom på plass, noe som er pinlig etter Arbeiderpartiets klare budskap til den forrige regjering om det 

samme for sommeren 2021.  

Arbeiderpartiet gikk også til valg på å oppløse Viken, noe som ble fastslått i Hurdalsplattformen, men 

sterke krefter i Akershus Arbeiderparti arbeider nå for å beholde storfylket på tross av lovnader og 

vedtak som er gjort siden opprettelsen. 

Slike saker skaper uro og splid på grasrota, noe som igjen fører til politikerforakt og velgerflukt.  

 

Med Hadia Tajik som Arbeidsminister og med flinke LO-folk rundt seg, har vi allikevel store 

forhåpninger om at vi får oppleve gode endringer i arbeidslivet fremover, spesielt med tanke på de 

gode vilkårene bemanningsbransjen har fått leve under og vokst seg stor på i mange år nå.                               

I Norge skal faste ansettelser og hele stillinger være hovedregelen! 
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Markeringer 2021  

 

Fanemarkering på Youngstorget under 10 års-markeringen av 22. juli-tragedien. Her ser vi Karin Steen og Oskar Lindøe, 

mens avdelingsleder Magne Glimdal tok bildet. 
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Medlemsutviklingen.                                           

Målsetningen vi satte oss for 2021 var en 15% økning, dvs. ca. 350 nye medlemmer. Avdelingen fikk 

691 nye medlemmer i 2021, noe som er et svært positivt tall!  Målsetningen på 15% er for så vidt den 

samme som avdelingen gir oss selv hvert år, men utfordringen har de senere år bestått i å hindre at 

flere melder seg ut enn inn. I 2021 viser tallene en total økning av yrkesaktive medlemmer på 264 

personer, som betyr at vi faktisk også mistet 427 yrkesaktive medlemmer. Dette tallet jobber vi for å få 

senket. 

Som tidligere nevnt arbeider vi med å få registrert alle våre medlemmer mot bedriftene i 

medlemsregisteret, for så å få opprettet trekk- eller tariffavtaler. På sikt håper vi at blant annet dette 

tiltaket vil være med å hindre at så mange faller ut av forbundet. 

Vi har pr 31.12.21 - 2899 yrkesaktive medlemmer og et totalt medlemstall på 4745. 

Mange av medlemmene vi mister er de som faller ut av trekklistene, ved for eksempel bytte eller tap av 

jobb, langtidssykmelding eller permisjon. Noen faller ut i perioder hvor de har pappapermisjon, og da 

mister de sitt sammenhengende medlemskap. Det viser at det er viktig å gi beskjed til avdelingen når 

det gjelder permisjoner, og at det innføres gode rutiner i klubbene for dette. 

 

 

 

Medlemsutviklingen fra 2008 og fram til i dag.  
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Bransjemøter 
Høsten 2021 deltok Avdeling 1 på Fellesforbundets Bilkonferanse med ganske mange deltakere. 

Magnus Munkelien, Kristian Severin Westerheim, Atle Wika, Jørgen Krydsby, Kenneth Sandberg og 

Ronny Kristiansen. 
Det har vært arrangert vertikaliseringskonferanse for industrien, hvor Per Ivar Nilsen deltok.  

Stig Roger Sjøenden og Per Ivar Nilsen deltok på Industrikonferansen. 

Gunnar Lindstad på Byggfag-konferansen. 

Vidar Haug-Kolstad på Byggeindustrikonferansen. 

 
Tariffkonferansen for Bilutleie var en felles konferanse med flere små overenskomster innenfor 

transport-segmentet. Her deltok Eli-Mette Strønnes og Vidar Bratberg, mens 

Marlene Jørgensen deltok på AMB-konferansen sammen med Kenneth Sandberg.  

På årets VTA-konferanse på Gardermoen deltok Karin Steen og avdelingsleder Magne Glimdal. 

Det har også vært ulike bransjeutvalgsmøter som Eli Mette Strønnes, Karin Steen og Jørgen Krydsby 

har deltatt på i 2021. 
 

 
 
Fra årets VTA kurs. Med Hege Espe og Catrine Ulvøy fra Fellesforbundet. 
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Opplysningsutvalget 
Opplysningsutvalget består av: 

Leder, Stig Roger Sjøenden, Sekretær, Ronny Kristiansen, Medlem, Kenneth Sandberg 

Avdelingen har i perioden arrangert kurs:  

Ny som tillitsvalgt, tariff kurs hvordan behandle tariffoppgjøret. 

Vi har også hatt mange deltagere på sentrale kurs, særlig Faglig tillitsvalgt -serien som arrangeres av 

ADK for å forberede tillitsvalgte på LO’s toppskolering.  

Valgte og ansatte i avdelingen har deltatt på kurs og konferanser i regi av forbundet sentralt. Der har 

Stig Roger Sjøenden, Nils Kjetil Holtskog og Kenneth Sandberg deltatt på LOs toppskolering. 

 

 

Avdelingens faglige aktivitet  
 

Gjennom store deler av 2021 har Covid19-pandemien 

begrenset mulighetene våre til å drive aktiv, 

oppsøkende faglig virksomhet for avdelingen.  

Vi har allikevel fått gjennomført ett av to planlagte kurs 

for nye tillitsvalgte og fått gjennomført kurs/ samling om 

tariffoppgjøret 2022. Begge disse kursene er holdt i 

Folkets Hus Lillestrøm, hvor vi har god plass til å drive 

forsvarlig smittevern. 

Det er blitt avholdt informasjonsmøter med medlemmer, 

både i våre lokaler i Lillestrøm og på medlemmenes 

arbeidsplasser, i de periodene av året hvor 

smittesituasjonen tillot det. 
 

Vår avdelings medlemmer har ikke vært berørt av 

Covid19-permitteringer i like stor grad som i 2020 og 

som enkelte andre bransjer også har slitt med i 2021, 

men vi har hatt enkeltsaker hvor vi har vært behjelpelig 

med å besvare spørsmål og gitt bistand ved behov. 

Oppsigelses- og lønnskravsaker har vi en jevn strøm av gjennom hele året. Vi har vi bistått 

medlemmene og oversendt saker til Fellesforbundet, som igjen tar sakene videre til LOs juridiske 

avdeling. Mange oppsigelses- og lønnskravsaker løser vi før det blir behov for å oversende dem, 

gjennom forhandlinger med arbeidsgiverne, mens mange andre saker ender med et forlik etter 

rettsmekling etter at LO-advokaten har overtatt saken fra oss. 

Ett av avdelingens medlemmer har prøvd sin oppsigelsessak for Tingretten, mens en bedriftsklubb har 

fått en tvistesak prøvd for Arbeidsretten. 

 

 

 

Internasjonalt arbeid 
På grunn av Covid19-pandemien har ikke avdelingen drevet internasjonalt arbeid i 2021. 
 

 

Fra "Ny som tillitsvalgt"-kurset. Som dere ser 
holdt vi god avstand her. 
Ronny Kristiansen og Vidar Bratberg var 

kursledere. 
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Ungdomsarbeid 

Årsberetning fra ungdoms utvalget 

Året begynte med strenge restriksjoner grunnet pandemien, men vi forsøkte å holde aktiviteten oppe med møter 

på teams og zoom. Dette preget også den regionale og den sentrale ungdomskonferansen som også ble digitale. 

1. mai så arrangerte ungdommen en liten parole aksjon, hvor vi putta en haug med små paroler rundt på 

Youngstorget. 

Ungdommen har også vært med som motdemonstrant på flere SIAN demonstrasjoner, med paroler som vi har 

laget selv. 
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Med sommeren så følger det selvfølgelig sommerpatrulje Oskar var med en dag og den ble brukt i Follo. 

Vi var også med på den politiske streiken mot bemanningsbransjen, og vi stilte opp på markeringa foran 

stortinget med parole. 

 

 

 

 

Den 13. september så var ungdommen i regionen samlet på valgvake for å se om vi hadde fått gjennomslag for 

et vedtak som vi kom fram til før sommeren om regjeringsskifte, det viste seg at vi hadde oppnådd.  

I oktober ble det gjennomført lærling patrulje der fikk vi besøkt en god del bedrifter på avdelingens område, alt 

fra skomakerlærlinger til industrimekanikere. Der ble det ble 3 fulle dager med patrulje. 
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Avdelingens representasjoner i Fellesforbundet. 
 

Kine Asper er valgt inn i ledelsen. 

I Forbundsstyret har Oskar Lindøe møtt. 

I bransjeutvalget for bil sitter Jørgen Krydsby fra Bilia. 

I bransjerådet for AMB VTA sitter Karin Steen fra Gamle Oslo Tre og tekstil. 

I bransjerådet for transport sitter Eli Mette Strønnes fra Europcar. 

 

 

Andre representasjoner. 
 

LO Oslo. 

I representantskapet sitter Per Ivar Nilsen, Pon Equipment og Magne Glimdal, Avd.1. 

I næringspolitisk utvalg sitter Stig Roger Sjøenden, Celsa Steel Service. 

 

LO Follo                   

Her sitter Oskar Lindøe i styret. 

 
LO Nedre Romerike 

Her er Jon Øystein Ekerhovd og Steinar Hynne styremedlemmer, mens Vidar Haug-Kolstad er 

varamedlem til styret. 

 
LO Øvre Romerike  
Her sitter Kenneth Sandberg i styret. 
   
Representasjoner i eier andeler vi har. 

 

Vi har medlemmer som sitter i styrer i ulike Folkets Hus, hvor vi har andeler.  

Strømmen, Lillestrøm og Sandvika Folkets Hus samt Oslo Kongressenter. 

Vi har også ett styremedlem og en vara i styret til Sameiet Engebrets Promenade, hvor avdelingen er en 

av sameierne gjennom eierskapet til kontorlokalene våre. 

 

 

 

Avdelingens medlemstilbud 
Juridisk førstehjelp 

Tilbudet om en time gratis juridisk rådgivning er blant avdelingens faste tilbud til medlemmene. Her 

kan man få en juridisk rådgivning for private saker, saker som ikke kan behandles gjennom 

Fellesforbundet. Dette er fortsatt et svært attraktivt tilbud for våre medlemmer. 

                 

Forsikringer gjennom Fellesforbundet 

Gjennom Fellesforbundet er medlemmene i tillegg dekket av LO favør Kollektiv hjemforsikring, 

Grunnforsikring og Fritidsulykkesforsikring. Vilkår finner man på www.lofavor.no, ved å kontakte 

avdelingen, Fellesforbundet eller Sparebank 1 Tlf. 07040.  

 

http://www.lofavor.no/
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1. mai 

 
Vi startet dagen på Vår Frelsers Gravlund hvor det ble lagt ned krans på gravstedet til Viggo Hansteen 

og Rolf Wikstrøm. Vi var også ved minnesmerket på Årvoll og la ned en krans.  

Det var kun styreleder og nestleder som var til stede, da smittetrykket var høyt i Oslo på denne tiden. 

Det var ingen fysisk aktivitet ellers i våre områder under denne 1. Mai, men en del arrangementer 

foregikk digitalt på nett. 

Vi håper å komme sterkere tilbake neste år. 

 

 

  
 Fra Årvoll og kransenedleggelsen der kun få var til stede pga. smittevernet. 
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Konferanser i 2021 

 

 

Fra AFP konferansen på Sola den 30 september til 1 oktober. 

  
Der deltok Geir Solvang, Gunnar Lindstad og Kenneth Sandberg fra avdelingen. 

 

 
Fra Klubb-/ styrekonferansen 2021. 

 

Temaer på årets konferanse var "Styret i arbeid", "pensjon" og "hva skjer etter valget".  

Vi hadde innleder fra AAF ved Knut Nordby, fra Fellesforbundet ved Peter Hansen og fra LO ved Jonas 

Bals, som også snakket om boka "Streik" som han ga ut i år. 
 

 
Konferansen ble arrangert på Sørmarka den 19-20 november med 35 deltakere.  
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Jubilantfesten  

 
Vi hadde jubilantfest for våre 25-40-45- års jubilanter i Folkets Hus Oslo Kongressenter den 

22.10.2021, hvor vi hadde besøk fra Fellesforbundets ledelse ved Per Skau. Det var ca. 50 gjester. Det 

ble delt ut merker og diplomer til de som hadde hatt 25-40-45-års medlemskap. De ble æret med taler 

og sanger ut i de små timer. 

 

25 år som tillitsvalgt: 

 

 

 
En oppmerksomhet etter 25 år som tillitsvalgt ble gitt til Rolf Utgård,  
her flankert av Per Skau fra Fellesforbundets ledelse og  
Stig Roger Sjøenden fra avdelingen. 

25-års jubilantene:   
 

 
 
25 års-jubilantene var: Berit Breirem, Bjørn Arild Jamholt, Bakary Darboe,  
Helge Berg, Harald Anker Eriksen og fra avdelingen Stig Roger Sjøenden. 
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40 års jubilanter: 

 

 
40 års-jubilantene var: Eva Bilden, Ole Petter Sporås, Harald Kristensen,  
Halgeir Øverbakken, Kai Tollefsen og fra avdelingen Stig Roger Sjøenden. 

 
 

 

45 års jubilanter: 
 

 
45 års-jubilantene var: Arne Blikset, Svein Erik Larsen, Kåre Martin Thoresen, Arild Nordby,  
Rolf Utgård, Øystein Kristoffersen, Morten Helmeriksen, Olaf Hovda,  
Ragnar Røsok og fra avdelingen Stig Roger Sjøenden. 
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Fellesforbundet avd. 1, Oslo-Akershus, pensjonistforeningen. 

Beretning for 2021 

 

Styret har i 2021 bestått av følgende: 

Leder:               Åge Limbodal 

Styremedl:       Bjarne Kristiansen, Jan Erik Blad, Åge Enersen 

Varamedl:         Lars Kåre Marcussen 

Representant til Pensjonistforbundet, Oslo fylkesforening: Åge Limbodal 

Observatør til styret i avd. 1: Åge Limbodal. 

På grunn av pandemien har 2021 vært preget av liten aktivitet. Det har kun blitt avholdt 3 styremøter 

og 2 medlemsmøter og årsmøte. Styrets leder deltok på årsmøte i Pensjonistforbundet Oslo, 14. juni, 

som på grunn av Corona situasjonen foregikk digitalt som Teams videokonferanse. Det har utover dette 

vært noen informasjonsmøter med forbundet, også digitalt på Teams. 

Av samme grunn er det ikke blitt avholdt sosiale tiltak utover de få møtene som er avviklet med få 

frammøtte. De fleste medlemsmøtene har vi måtte avlyse. 

Pensjonistforeningen er med i Pensjonistforbundet. Forbundets viktigste oppgave er å jobbe for 

pensjonistenes økonomi og velferd. I dagens samfunn må man ha sterke og tydelige stemmer som kan 

forsvare ens interesser, ellers blir en fort akterutseilt. Det er derfor viktig at man har mange 

medlemmer i ryggen. for sine synspunkter og krav. Et viktig resultat av forbundets virksomhet i 2021 

var et større tillegg til pensjonen, en det politikerne i utgangspunktet var innstilt på å gi. 

Hvor aktiv foreningen kan være er avhengig av oppslutningen om foreningen. Vi håper derfor at flere av 

avdelingens medlemmer blir med i pensjonistforeningen, når de trer inn i pensjonistenes rekker. 

Situasjonen har vært slik en stund at det er større avgang av medlemmer, (av naturlige årsaker) en nye 

innmeldinger. 

Vårt håp for det kommende år er at korona pandemien går over slik at vi kan komme i gang igjen med 

møter og andre sosiale arrangement, som turer o.l. Foreløpig er alt satt på vent.  

Styret vil takke Fellesforbundet avd. 1 Oslo – Akershus, for velvillig bistand av både økonomisk og 

praktisk karakter. 

 

Styret i Fellesforbundet avd. 1- pensjonistforeningen. 
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Årsmøte protokollen: 

År2021, torsdag 20-5-2021, kl. 18.00 ble det avholdt årsmøte digitalt 

på teams. 

Au var fysisk tilstede. 

Til stede på møtet var 19 medlemmer. 

 

 

 

  DAGSORDEN: 

1.  Åpning. 

2.  Konstituering. 

3.  Beretning 2020 

4.  Regnskap 2020. 

5.  Budsjett 2021. 

6.  Handlingsplan 2021 

7.  Bevilgninger. 

8.  Forslag. 

9.  Valg 

 

 

 

Sak 1. ÅPNING: 

Leder Magne Glimdal åpnet møtet med å ønske alle velkommen til 

årsmøtet 2021 i avdeling 1. Han refererte innkallingen med den 

utsendte dagsorden.  
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VEDTAK: 

Godkjent. 

 

 

Sak 2. KONSTITUERING. 

Magne foreslår Magne Glimdal som dirigent og Vidar Haug-Kolstad 

som sekretær. 

Åge Limbodal og Stig Roger Sjøenden ble foreslått til å skrive under 

protokollen. 

 

VEDTAK: 

Enstemmig godkjent. 

 

 

 

Dirigenten gikk gjennom årsmøtet forretningsorden. 

 

1.  Taletida begrenses til 5 minutter første gang, og 3 minutter 

annen gang. 

2.  Ingen rett til og får ordet mer en 2 ganger til samme sak. 
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3.  Til forretningsorden gis ordet bare 1 gang og høyst 2 minutter 

til hver sak. 

4.  For øvrig kan det stilles forslag om ytterligere tidsbegrensning 

og strek, med de inntegnede talere. 

5.  Forslag innleveres skriftlig, og undertegnes med vedkommende 

navn og arbeidssted. 

6.  Forslag, som ingen forbindelse har med de på dagsorden 

oppsatte saker, kan ikke behandles. 

7.  Skriftlig votering skjer når 1/5 del av forsamlingen ber om 

dette. 

 

Ved avstemming gjelder forbundets vedtekter. 

        VEDTAK. 

        Enstemmig. 

                                    

Sak 3: BERETNING 2020: 

Per Ivar Nilsen gikk gjennom overskriftene med mulig for å 

kommentere etter hvert.  

Endringer: 

Eli Mette Stønnes sitter i bransjerådet for transport og 

Karin Steen i AMB. 

 

 

      VEDTAK. 

      Enstemmig med 2 endringer. 
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Sak 4: REGNSKAP 2020: 

 Magne Glimdal redegjorde for Regnskapet for 2020. 

 

Det var ingen kommentarer til regnskapet. 

 

Magne leste revisors beretning. 

 

Regnskapet ble tatt opp til godkjenning. 

 

      VEDTAK 

      Enstemmig. 

 

 

 

 

SAK 5: Budsjett 2021. 
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Pga at vi ikke fikk hatt halvårsmøte 2020 der vi skulle ha godkjent 

budsjett for 2021. 

Magne presenterte budsjett for 2021.  

 

   

 
BUDSJETT 2021 

 

INNTEKTER: 

  

AVD.ANDEL AV KONT.  7 430 000 
 

REFUSJONER/DIV.INNTEKTER                 5 000 
 

SUM INNTEKTER 7 435 000 
 

   

   

UTGIFTER: 

  
LØNNINGER OG HONORARER: 

  

LØNN/TAPT ARBEIDSFORTJ./DIETT -4 060 000 
 

AVSETNING FERIEP.    -481 000 
 

ADMINISTRATIV 

FORPLEINING/PERSONALKOSTN. -60 000 
 

BILGODTGJØRELSE/REISEKOSTN.  -290 000 
 

SLUTTVEDERLAGSORDN./OU-

FONDET/SLITERORDN. -5 000 
 

AVTALEFESTET PENSJON -68 000 
 

ARBEIDSGIVERAVGIFT -680 000 
 

AVSATT ARBEIDSG.AVG. AV FERIEPENGER -68 000 
 

FORSIKRINGER -800 000 
 

SUM LØNNSUTGIFTER -6 512 000 
 

   

KONTORUTGIFTER: 

  

FELLESKOSTNADER LILLESTRØM -82 000 
 

INKJØP EDB/TELEFON -40 000 
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INNKJØP KONTORUTSTYR/REKVISITA -50 000 
 

AVSKRIVNINGER -163 000 
 

DRIFT EDB/KOPIMASKIN -180 000 
 

PENSJONISTFORENINGEN/ØSTERHEIM 

BOLIGSAMEIE -22 000 
 

REVISJON OG REGNSKAPSHONORAR -100 000 
 

AVISER / ABONNEMENT/TRYKKING -90 000 
 

PROFILERING -20 000 
 

ANNONSEKOSTNADER -8 000 
 

ANDRE KOSTNADER/VEDLIKEHOLD -12 000 
 

TELEFON  -50 000 
 

PORTO/LEIE FRANKERINGSMASKIN   -40 000 
 

SUM KONTORUTGIFTER -857 000 
 

   

   

AGITASJON OG OPPLYSNING: 

  

KONFERANSER/KURS -20 000   

SUM KURSUTGIFTER -20 000 
 

   

   

   

   

   

KONTINGENTER:                                  BUDSJETT 2021 
 

LO I OSLO 
  

LO NEDRE ROMERIKE 
  

LO ØVRE ROMERIKE 
  

LO ASKER OG BÆRUM 
  

LO FOLLO 
  

UNGDOMSGRUPPA FELLESFORBUNDET 
  

AAF - ARBEIDERBEVG. 

ARBEIDSGIVERFORENING 
  

DIVERSE KONTINGENTER 
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MANIFEST 
  

SUM KONTINGENTER -190 000 
 

   

FAGLIG VIRKSOMHET: 

  

STYRET    -10 000 
 

FAGLIG ARB. / 

VERVING/INTERNASJ.SAM./VALG  -70 000 
 

FAGLITTERATUR/BRØNNØYS.REG. -5000 
 

PARKERING -53 000 
 

JURIDISK FØRSTEHJELP -3 000 
 

LEIE LOKALER    -40 000 
 

BEVERTNING -50 000 
 

SUM FAGLIG VIRKSOMHET -231 000 
 

   

BEVILGNINGER: 

  

JUBILANTENE             -100 000 
 

BLOMSTER OG GAVER -15 000 
 

ÅRSMØTEBEVILGN. OG ANDRE BEVILGN.      -70 000 

 BEVILG. PÅ KR. 30.000,- Fair 

Play Bygg 

1. MAI -20 000   

SUM BEVILGNINGER -205 000 
 

   

ANDRE UTGIFTER: 

  

DIV. UTGIFTER           -1000 
 

SUM ANDRE UTGIFTER -1000 
 

   

TOTALE DRIFTSUTGIFTER -8 016 000 
 

   

DRIFTSRESULTAT -581 000 
 

   

   

FINANSPOSTER: 
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RENTEINNTEKTER 320 000 
 

BANKGEBYRER/KOSTN. -1 500 
 

SUM FINANSPOSTER 318 500 
 

   

   

ÅRSRESULTAT -262 500 
 

   

 

 

Budsjettet ble tatt opp til godkjenning. 

 

      VEDTAK 

      Enstemmig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAK 6: Handlingsplan. 
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Per Ivar presenterte handlingsplanen 2021 

 

Med bakgrunn i Korona-epidemien har flere av tiltakene i de 

prioriterte oppgavene for 2020 av naturlige årsaker blitt betydelig 

redusert i omfang. For å sikre god oppfølging av landsmøteuttalelsen 

«Organisasjonsutvikling og rekruttering» og derigjennom ved årlige 

prioriteringer, vil flere tiltak fra 2020 bli videreført i 2021. 

Mål 

Fellesforbundet avdeling 1 har som mål å rekruttere 400 nye 

medlemmer og få flere aktive klubber og gode tillitsvalgte i 

bedriftene. 

Flere fast ansatte - færre innleide og midlertidige ansatte i norske 

bedrifter 

Tiltak i regi av avdelingene: 

- Delta i særskilte rekrutteringsoffensiver igangsatt av forbundet. 

- Gjennom samarbeid med forbundets regionale ungdomssekretærer 

gjennomføre lærlingepatruljer. 

- Ta initiativ til, og legge til rette for, møteplasser hvor tillitsvalgte 

kan dele erfaringer og utvikle metodikk for å få flere faste ansatte 

på sin arbeidsplass 

- Opprette kontakt med arbeidstilsynet lokalt. 

- styrke kommunale/ fylkes innkjøpsavtaler, ala Oslo avtalen olign. 
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STORTINGSVALGET 2021 

Mål 

Fellesforbundet avdeling 1 skal med bakgrunn i landsmøtets vedtak i 

2019, arbeide for et stortingsvalgresultat som gir regjeringsskifte i 

2021. 

- Utarbeide valgkampmateriell, både på papir og som kan brukes 

digitalt. Sette av penger i budsjett til dette. Gjerne sammen med 

andre avdelinger og lokal LO. 

Tiltak i regi av avdelingene 

- Drive fagligpolitisk skolering av medlemmer og tillitsvalgte. 

- Lage og gjennomføre planer for valgkampen. 

- Mobilisere medlemmer til å delta på valgkampaktiviteter, og bruke 

stemmeretten. 

Besøks runde i 2021 til de fleste store tariff bedrifter i forbindelse 

med valget. 

Internasjonalt utvalg: 

Jobbe med og følge opp vedtak og bevilgning som ble gjort på 

årsmøtet 2019. 

 

      VEDTAK 

      Enstemmig. 
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SAK 7: Bevilgninger. 

Magne presenterte styrets forslag til bevilgninger. 

-Trasiga skor. 5000,- 

-Framfylkingen. 5000,- 

-8 mars komiteen. 5000,- 

-Pensjon for alle. 5000,- 

Norsk Folkehjelp Oslo og Akershus lokale lag. 10000,- 

Fair Play Bygg Legge inn i budsjettet på kr 30 000,- årlig. 

 

Søknad om lån fra Lillestrøm Folkets Hus: 

Å gi lån til driften i Folkets hus Lillestrøm da det har blitt hardt 

rammet i Corona tiden, har bare fått små tilskudd fra stat og 

kommune da vi ikke hadde nok inntekter til å gå i + første året med 

drift. 

Vi har fått søknad om lån på 1 000000,- fra styret i Folkets hus 

Lillestrøm. 

Styret innstiller at vi gir Folkets Hus dette lånet, under forutsetting 

at vi får tilsvarende betingelser som tidligere lån. 

 

      VEDTAK. 

      Enstemmig. 
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Lån til Folkets Hus Lillestrøm. Ihht låneavtale. 

Låneavtale 

 

Låneavtale mellom Folkets Hus Lillestrøm AS (Org.nr: 915284787) og 

Fellesforbundet Avdeling 1 (Org.nr: 940015723) 

Folkets Hus Lillestrøm AS låner 1 000 000 kr, med en nedbetalingstid 

på 20 år, til den rente som vi til enhver tid vil kan få ved innskudd i 

banken. De første 2 år er avdragsfrie. Renter betales i flg. regning 

ved årsslutt. 

 

Lånet tinglyses med pant i eiendommen. 

Dersom alle forsøk på å få til en sunn drift av Folkets Hus Lillestrøm 

AS ikke skulle føre frem, og eierne beslutter å selge huset før lånet 

er nedbetalt, så skal lånet betales tilbake som førsteprioritet med 2 

ganger gjenstående lånebeløp.  

Denne avtale blir gyldig dersom årsmøtet i Fellesforbundet avd.1 i 

2021, vedtar å låne ut pengene. 

Denne avtale må godkjennes av generalforsamlingen i Folkets Hus 

Lillestrøm AS. 

 

 

Sted/ Dato:_______________ 

 

Fellesforbundet avdeling 1                                                 Folkets Hus 

Lillestrøm AS 
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Sign.                                                                                        Sign. 

 

 

 

Magne sa litt om bakgrunnen til lån til Folkets Hus Lillestrøm. 

 

 

      VEDTAK. 

      Enstemmig. 

 

 

 

SAK 8: Forslag/utalelelser. 

Per Ivar la frem forslagene. 

Årsmøtet i Fellesforbundet avdeling 1 Oslo-Akershus krever full 

boikott fra norske myndigheter og Norges Fotballforbund av VM i 

fotball i Qatar 2022. 

En demokratisk stat som Norge kan ikke akseptere at et annet land 

utnytter fremmedarbeidere på fotballanleggene på slavelignende vis, 

med umenneskelige bo og arbeidsforhold. Utbyggingsarbeidet som 

FIFA er ansvarlig for drives av useriøse selskaper som utnytter 

fremmedarbeidere. Annenhver dag dør en arbeider, og det anslås at 

mer enn 6 500 vil omkomme i arbeidsulykker før fotballanleggene står 
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ferdige. Arbeiderne har også fått sine pass inndratt, slik at de ikke 

kan reise ut av landet. 

Qatar har ikke ratifisert viktige internasjonale 

menneskerettighetsavtaler og all fagforeningsvirksomhet er forbudt. 

Frem til nå har norske myndigheter og Norges Fotballforbund vist en 

uakseptabel unnfallenhet og passivitet som Norge ikke kan være 

bekjent av. Norge må også ha nulltoleranse for korrupsjon og 

økonomisk kriminalitet som er avdekket i det internasjonale 

fotballmiljøet. 

Fellesforbundet avdeling 1 krever at Norske Fotballforbund snarest 

iverksetter boikott av Fotball-VM i Qatar 2022. 

 

 

 

 

Det ble diskusjon om boikott av fotball VM i Quatar. 

Det kom forslag på om å bytte ut boikott mot harde tiltak. 

 

Styrets forslag      VEDTAK 

        Mot en stemme. 
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Det kom ett nytt forslag etter fristen hadde gått ut. 

Det har sin grunn at dette gjelder sak som blusset opp etter fristen. 

 

Fellesforbundet avdeling 1 krever at Norge må fordømme 

okkupasjonsmakten Israels drap på sivile i Gaza og etniske rensing i 

Øst-Jerusalem! 

De siste dagene har den israelske hæren, ifølge palestinske 

helsemyndigheter, drept minst 198 palestinere (tall per 17.05). Blant 

de drepte er det 58 barn. I denne situasjonen har utenriksminister 

Søreide i en offisiell uttalelse 11. mai valgt kun å fordømme det som 

skjer fra palestinsk side. Språkbruken er påfallende. Mens 

palestinernes handlinger omtales som «angrepene mot Israels 

sivilbefolkning», omtales Israels bombing av det tett befolkede 

området som «omfattende militære operasjoner mot mål i Gaza». 

En viktig del av bakgrunnen for det som har skjedd de siste dagene, 

er situasjonen for den palestinske befolkningen i Jerusalem. Den 

Israelske staten, via høyesterett prøver å begå noe som ikke kan 

kalles annet enn et tyveri, av 26 palestinsk-eide hus i bydelen Sheikh 

Jarrah i Jerusalem. Dette skjer på bakgrunn av en årelang politikk 

for etnisk rensing, blant annet ved hjelp av utkastelser, riving av hus, 

umuliggjøring av nybygging for palestinere, samt generelt dårligere 

vilkår for den palestinske delen av Jerusalems befolkning. Mønsteret 

er det samme i alle de okkuperte områdene. 

Israels vedvarende blokade av Gaza, med strenge import- og 

eksportrestriksjoner, har medført store lidelser for befolkningen og 

umuliggjort økonomisk utvikling. Fellesforbundets avdeling 1 krever at 
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blokaden av Gaza oppheves. Gazas grenser må̊ åpnes for humanitær 

hjelp, personer og handel. 

Norge må̊ anerkjenne Palestina som egen stat. Det må̊ arbeides for at 

det internasjonalt føres en politikk som ender i at FN åpner for fullt 

palestinsk medlemskap. Så lenge okkupasjonen fortsetter og 

bosettingene opprettholdes og utvides, må̊ vi oppfordre 

internasjonalt til større og mer målretta boikott av handel og 

industrisamarbeid med Israel. 

  

Forslag fra Kenneth Sandberg 

 

      VEDTAK. 

      Enstemmig.  

 

 

 

SAK 9: Valg. 

Valg komiteen s innstilling 2021. 

Vidar Haug- Kolstad Sekretær 2 år 

Stig Roger Sjøenden Styremedlem 2 2 år 

Gunnar Lindstad Styremedlem 4 2år 

Eli Mette Strønnes Styremedlem 6 2 år 
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Vara representanter: 

Karin Steen 1 år 

Nils Kjetil Holtskog 1 år 

Kristian Benjaminsen 1 år 

Gjenvalg på samtlige. 

I 2020 ble kontrollkomiteen valg for 2 år. 

Dermed er det til folkets hus representanter og Lo utvalg som skal 

velges. 

Der har styret satt opp forslag på følgene: 

Lo Øvre Romerike: Kenneth Sandberg han er valgt inn for 2 år i 2020. 

Lo Nedre Romerike: der sitter Steinar Hynne, Jon Øystein Ekerhovd 

og Vidar Haug i styret og de ønsker å fortsette. 

Lo Follo sitter Oskar Lindøe han ønsker å fortsette. 

Lo Asker og Bærum har vi ikke hatt noen valgte men Leder har møtt 

på møter som har vært. 

Lo Oslo: Per Ivar Nilsen Ønsker å fortsette ny inn er Magne Glimdal. 

På vara plasser for disse er Stig Roger Sjøenden og Ronny 

Kristiansen. 

Folkets hus representanter er utpekt fra styret dette er for å ha 

kontroll for avdelingen og det økonomiske forhold i disse husene. Har 

folk i styrene i de husene vi har eier andeler i. 
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Valgkomitéen 

Sindre Drangberg - Jan Henki Undbekken – Roar Høisveen 

 

 

      VEDTAK. 

      Enstemmig. 

Magne Glimdal takket for oppmøtet. 

 

Vidar Haug-Kolstad 

Sekretær 

Avdeling 1. 

 

 

Protokollen signert av: 

Stig Roger Sjøenden og Åge Limbodal 

 

 

 

 

 


