
HANDLINGSPLAN FELLESFORBUNDET AVDELING 1 2023.

MEDLEMSUTVIKLING, REKRUTTERING OG ORGANISASJONSBYGGING.

MÅL      TILTAK ANSVAR     KURS - KONFERANSER - MØTER TIDSPUNKT

Øke medlemstallet. Jobbe 

for et anstendig arbeidsliv 

med faste ansettelser, 

sterke fagforeninger og høy 

organisasjonsgrad. Øke 

antall bedrifter med 

tariffavtale. Rekruttering på 

uorganiserte bedrifter.

Årlig besøk på alle våre tariffbedrifter. 

Gjennomføre kartlegging av uorganiserte 

bedrifter i vårt område. 1/2 årsverk settes 

av til dette arbeidet frem til årsmøtet 2024.

Leder + styret + frikjøpt. Oppsøkende virksomhet på 

arbeidsplassene og skoler. Dedikerte 

ressurser til oppsøkende arbeid. 

2023

Klubbleder- og 

styrekonferanse.

Konferanse for klubbledere og 

klubbtillitsvalgte for å utvikle klubbene og 

avdelingen.

Leder + styret + klubbtillitsvalgte. Klubbleder og styrekonferanse. Årlig.

Tariffoppgjør 2024.  

Forankre kravene i 

klubbene.  

Hjelpe klubbene med å lage forslag til 

tariffoppgjøret innenfor gitte frister. Minst 

20 forslag.                                                                 

Leder + styret + klubbledere. Medlemsmøter i klubbene. Klubbleder- og 

styrekonferansen.

Gjeldende 

tidsfrister fra FF.

Landsmøtet 2023. Lage forslag til Landsmøtet innenfor de 

frister som gis fra FF. Inkludere klubbene i 

dette arbeidet. Presentere avdelingen på 

Landsmøte med respekt og riktig profilering. 

Forslagsfrist fra klubb til avdeling er: 

20.02.2023.           

Leder + styret + klubbledere. Klubbleder og styrekonferansen. Delta på 

klubbmøter. Medlemsmøte i avdelingen 

hvor forslagene skal vedtas og delegater 

velges. 

Landsmøtet 

oktober 2023.

Bilgruppe. Bygge bilklubber. 

Tariffpolitisk påvirkning fra 

klubbene.

Frikjøpe tillitsvalgt leder av bilgruppa i 50% i 

4 mnd. Øke medlemstallet i bilklubbene 

betydelig.

Leder + leder i bilgruppa. 2023

Avdeling 1

Oslo - Akershus



FAGLIGPOLITISK ARBEID

MÅL TILTAK ANSVAR    KURS - KONFERANSER - MØTER TIDSPUNKT

Utvikle det fagligpolitiske 

arbeidet. 

Delta på egnede konferanser og engasjere 

seg i politiske partier. Vi arrangerer 

Fagligpolitisk kurs i samarbeid med 

Avdeling 10 den 24. mai 2023.

Leder + styret. Trondheimskonferansen og 

Rogalandskonferansen og andre egnede 

konferanser og kurs. Aktiv deltakelse i 

lokale LO og politiske partier.

2023

Internasjonalt arbeid. Lære 

mer om EØS-avtalen og 

andre avtaler, Brexit. 

Dagskonferanse. Styret + internasjonalt utvalg. Internasjonale konferanser i regi av LO eller 

andre. Dagskonferanser i egen regi.

Løpende.

Bidra ved kommunevalget 

2023.

Lage plan for å bidra ved valget. Leder + styret. Lokalt valgkamparbeid i regi av partier 

eller LOs lokalorganisasjoner.

September 2023.

KOMMUNIKASJONSARBEID / PROFILERING

MÅL TILTAK ANSVARLIG/UTFØRENDE KURS - KONFERANSER - MØTER TIDSPUNKT

Delta aktivt i media og det  

offentlig ordskiftet. Utvikle 

en egen 

kommunikasjonsstrategi.

Kurs i regi av FFs samfunnspolitiske 

avdeling.

Leder + styret. Kurs m/ evnt. eksterne rådgivere. Løpende.


