ÅRSBERETNING 2015
INNLEDNING
2015 er gått over i historien og det er
nok en gang tid for å gjøre opp status
over året som er gått.
FLT avd. 4 Oslo/Akershus

Innkalling til årsmøte

onsdag 16. mars kl. 1700.
Scandic Victoria, Rosenkrantzgate
13, 0121 Oslo.

Dagsorden til årsmøte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ÅPNING
KONSTITUERING
BERETNING
REGNSKAP
BUDSJETT
FORSLAG
VALG

FORSLAG TIL ÅRSMØTE
Vi ber om at forslag sendes skriftlig til
avdelingen innen 1. mars 2016.
Forslagene sendes til:
avd004oslo@flt.no eller FLT avd. 4
Oslo/Akershus, Youngsgt. 11, 0181
Oslo.

PÅMELDING TIL ÅRSMØTE MED
PÅFØLGENDE MIDDAG.
Bindende påmelding sendes på e-post
til avd004oslo@flt.no, eller per post til
FLT avd. 4 Oslo/Akershus, Youngsgate
11, 0181 Oslo innen 29. februar 2016.

Med vennlig hilsen
FLT Avd. 4 Oslo/Akershus
Aud Marit Sollid /s/
Leder

I 2015 har 18 av avdelingens
medlemmer gått bort. Vi lyser fred
over deres minne.
Oppgavene har også i 2015 vært
mange og til dels krevende.
Avdelingen får mange henvendelser fra
medlemmer som har behov for bistand
på ulike måter. Antall slike enkeltsaker
øker for hvert år og har gått fra ca. 2
saker pr. mnd. i 2011 til i overkant av
6 saker pr. mnd. i 2015. Sakene ser ut
til å bli mer og mer komplekse og
sammensatte og flere saker krever
mye tid. I tillegg kommer alt
administrativt arbeid i avdelingen.
Våre ansatte gjør en fantastisk innsats
med å gi hjelp og råd til medlemmer
som befinner seg i en vanskelig
situasjon. De fleste sakene løses av
avdelingens rådgiver som har svært
god kompetanse på området, men
fortsatt er det noen få saker som vi må
sende over til FLT sentralt for å få de
løst. Vi opplever å få god hjelp fra
arbeidslivsavdelingen i FLT når vi
trenger det.
Vi bruker fortsatt en del tid på det
viktige arbeidet med å få på plass
klubbstyrer i bedriftene og oppfordrer
til at det velges klubbstyre på de
bedrifter som ennå ikke har gjort det.
Nytt av året er at vi innkalte
bedriftsgrupper uten styre til en
kveldskonferanse på
avdelingskontoret, der vi fortalte
hvorfor det er så viktig å ha et
klubbstyre. Trenger dere hjelp og
bistand til å få på plass klubbstyre i din
bedrift, må dere bare ta kontakt med
avdelingskontoret.
De tre utvalgene som ble nedsatt i
2014 fungerte ikke slik som de var
ment og færre styremøter førte til at
styremedlemmene ikke ble godt nok
kjent med hverandre. Styret vedtok
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derfor å legge ned to av utvalgene,
tariffutvalget og rekrutterings og
informasjonsutvalget, og heller
«øremerke» et par styremøter i året til
disse temaene, slik at hele styret kan
bidra mer.
Rekruttering og profilering er fortsatt
et satsingsområde og vi har utarbeidet
egen handlingsplan for rekruttering og
søkt om midler fra FLT sentralt. Pga.
av den store mengden med
enkeltsaker har vår rådgiver ikke hatt
tid til å delta i alle planlagte aktiviteter
på dette området.
I 2015 var det 248 personer som
valgte å melde seg inn hos oss, 211
yrkesaktive, hvorav 27 % kvinner og
73 % menn. 37 av de nyinnmeldte var
studenter, hvorav 41 % kvinner og 59
% menn. Andelen kvinner blant alle
yrkesaktive i FLT er på 22,6 %. Ved
årets slutt hadde vi nok en gang «all
time high» når det gjelder antall
medlemmer i avdelingen: 2495 .
STYRET
Har i perioden bestått av:
Leder: Aud Marit Sollid
Nestleder: Odd Rune Simonsen
Styremedlem: Preben Waage
Styremedlem: Lasse Isaksen
Styremedlem: Per Ivar Groa Haugen
Styremedlem:
Anna Renée Horgen Skjønsberg
Styremedlem: Wenche Brunæs
1.vararepr: Anita Sandnes
2.vararepr: Knut Trondsen
3.vararepr: Marit Ullereng:
Observatør fra pensjonistforeningen:
John Even Westby
Studentobservatør:
Kristina Remme Vottestad.
ARBEIDSUTVALGET
Aud Marit Sollid
Odd Rune Simonsen
Preben Waage
STUDIEUTVALGET
Preben Waage - studieleder

Lasse Isaksen , Anita Sandnes
Eva Nordås – sekretær
TARIFFUTVALGET
Odd Rune Simonsen – leder
Anna Renée Horgen Skjønsberg
Wenche Brunæs
Per- Ivar Groa- Haugen
Eva Nordås – sekretær
REKRUTTERINGS- OG
INFORMASJONSUTVALGET
Aud Marit Sollid – leder
Knut Trondsen, Marit Ullereng
Eva Nordås - Sekretær
LANDSRÅDET
Odd Rune Simonsen.
FORBUNDSTYRET
Aud Marit Sollid
LOs REPRESENTANSKAP
Odd Rune Simonsen.
REVISORER
Odd Hermundsdal , Jan Olav Håven
LO I OSLO
A)
Aud Marit Sollid
1. vara: Odd Rune Simonsen
2. vara: Lasse Isaksen
B)

Preben Waage
1. vara: Per Ivar Groa Haugen
2. vara: Knut Trondsen

C)

Anna Renée Horgen Skjønsberg
1. vara: Lasse Isaksen
2. vara: Wenche Brunæs

LO Øvre Romerike
Anita Sandnes
LOs Distriktskontors
Ungdomsutvalg
Lasse Isaksen
OSLO AOF
Representant
1. Vara
2. Vara

Preben Waage
Lasse Isaksen
Anita Sandnes
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LOs Distriktskontors Familie- og
likestillingspolitiske utvalg:
Eva Nordås til nov. 2015
Anna Renée Horgen Skjønsberg
Marit Ullereng
Begge fra nov. 2015
NORSK FOLKEHJELP i Oslo:
Marit Ullereng
VALGKOMITÉ
Odd Hermundsdal , Svein Jakob Hagen
Heidi Lyngra Faanes
ANSATTE
Saksbehandler: Eva Nordås 100 %
Kontorsekretær: Lill Reiten 50 %
STYRETS ARBEID
Det har i 2015 vært avholdt 6
styremøter og like mange AU-møter.
54 saker er styrebehandlet.
I tillegg har det vær 2 møter i hvert av
utvalgene.
INFORMASJON
Avdelingen sender hvert år ut
årsberetning per post til alle
medlemmer. All annen informasjon fra
avdelingen sendes ut som e-post til
tillitsvalgte som må sørge for
videresending til medlemmer i egen
bedrift. Der vi ikke har tillitsvalgte eller
kontaktperson sender vi som e-post til
medlemmer som vi har riktig e-post
adresse til.
PROFILERING OG REKRUTTERING
Som tidligere nevnt har avdelingen
hatt fokus på rekruttering og
profilering i 2015.
Avdelingens fokus har vært følgende:
• Få på plass klubbstyre i bedrifter
med 4 eller flere medlemmer,
da vi ser at der det er
oppegående klubber kommer
det også flere medlemmer.
• Rekruttere nye medlemmer i
bedrifter der vi allerede har
klubbstyre som fungerer.

•

Rekruttere studenter i nært
samarbeid med LOs
Distriktskontor.

Vi har bevisst valgt bort å satse på
rekruttering i bedrifter der vi ikke har
medlemmer fra før, dette fordi det er
for tidkrevende og få kontakter slik at
vi kommer oss inn i bedriftene. Slike
bedrifter ble bare besøkt dersom de
selv har bedt om det.
Vi har også i 2015 fokusert på de
medlemmene vi har og har valgt å
hjelpe dem til å fungere optimalt. Det
tror vi på sikt vil gi god medlemsvekst
samt bidra til å hindre utmeldinger.
Vi vil rette en takk til alle våre
klubbstyrer som har gjort en god jobb
med å rekruttere nye medlemmer.
Det er en bedriftsgruppe vi må
framheve og det er bedriftsgruppen
vår på TINE som har fått 21 nye
medlemmer i 2015 og som nå er den
desidert største gruppen i avdelingen
med i overkant av 100 medlemmer.
Det er ikke avhold så mange
informasjonsmøter ute på bedrifter
som vi hadde planlagt og ønsket, men
vi har besøkt alle som har bedt oss om
å komme.
Vi har arbeidet aktivt med å rekruttere
studenter og har vært regelmessig ute
på 4 studiesteder ;
• HiOA (Høyskolen i Oslo og
Akershus), to studiesteder :
Pilestredet og Kjeller.
• Fagskolen i Oslo.
• NMBU (Norges Miljø og
Biovitenskapelige Universitet) på
Ås.
Vi sender en stor takk til LOs
Distriktskontor og
ungdomssekretærene der som har
vært døråpnere for oss og som er med
oss ut på stand hver gang. Uten dem
hadde vi ikke hatt dette gode
resultatet.
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Rekruttering er et kontinuerlig arbeid
som vi vil fortsette med i 2016.
Konkrete medlemstall finner dere et
annet sted i årsrapporten.
SAMARBEID MED FLT SENTRALT
Avdelingskontoret har som vanlig hatt
et tett og godt samarbeid med
tillitsvalgte og ansatte i forbundet
sentralt. Dette har vært og er til stor
nytte for avdelingen. Vi takker for det
gode samarbeidet.
AVDELINGENS
PENSJONISFORENING
Vi har en aktiv og veldreven forening
som ønsker flere medlemmer.
Pensjonistene har månedlige styre- og
medlemsmøter og arrangerer turer
både vår og høst for sine medlemmer.
Dersom du ønsker å være med i
pensjonistforeningen kan du ta kontakt
med foreningens leder Trond Fahrum
på tlf. 911 78 727 el. e-post
fahrum@getmail.no
STUDIEUTVALGETS ARBEID
Følgende kurs og konferanser er
avholdt i studieutvalgets regi:
6. til 7. februar
Avdelingskonferanse på Storaas
Gjestegård for styrene i avd. 4
Oslo/Akershus og avd. 29 Kongsberg.
21 deltakere.
6. til 8. mars.
Kurs – Lover og avtaler med vekt på
omstilling på Sørmarka. 17. deltakere.
20. – 21. mars
Avdelingskonferanse på Radisson Blu
Scandinavia Hotel.
Ca. 30 deltakere.
10. til 11. april
Styrekonferanse med konstituerende
styremøte på Sørmarka.
13. deltakere.
17. til 19. april
Kurs – Forhandlingskunnskap, på
Scandic Park Hotel Sandefjord.

9 deltakere.
6. mai
Lønnskonferanse på Scandic Victoria
Hotel. 20 deltakere
7. oktober
Avdelingskonferanse - Hvorfor og
hvordan velge klubbstyre, på
avdelingskontoret. 9 deltakere.
13. til 15. november
Kurs – Økonomi for tillitsvalgte, på
Sørmarka. Ca. 15 deltakere.
27. – 28. november
Styrekonferanse med styremøte, på PS
Hotell. 13 deltakere.
MEDLEMSMØTER
Avdelingen har avholdt 1
medlemsmøte i september med tema
Pensjon.
MEDLEMSBEVEGELSE pr. 31.12.
2014
2015
Totalt:
2476
2495
Yrkesaktive:
1541
1551
Studenter:
146
114
Nye medlemmer: 255
248
Utmeldt:
247
275
76 medlemmer er strøket pga.
restanse deriblant 23 studenter.
ØKONOMI
Avdelingen har en god økonomi og
opplever en forbedring i
kontingentinngangen. Vi vet at FLT
sentralt har hatt og har et stort fokus
på dette arbeidet, noe vi ser gir gode
resultater. Regnskapet i sin helhet vil
bli delt ut på årsmøte.
Returadresse:
FLT avd. 4 Oslo/Akershus
Youngs gate 11
0181 Oslo
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