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1. STYRET
Avdelingsstyret har bestått av:
Arbeidsutvalg: Leder Bjørn Sigurd Svingen, nestleder Kjell Smedsrud, studieleder Bjørn Ivan
Ødegård, ungdomsleder Sindre Ensrud. Styremedlemmer: Elin Bågårud, Tor Ivar Karlsen, Lars
Bjerke, Jørn Rønning, Trond Olafsen, Vegard Bergseng og Torleik Bjørndal Larsen.
Varamedlemmer: Marianne Stensrud, Tore Sandsengen, Björn Hansson, Geir Petter Sollien, Lars
Erik Sørlie, Ovin Grue, Ole Bjørn Lundhagebakken, Asbjørn Jønsson, Stein Paulsen, Vegard
Fuglerud og Øyvind Villa Johansen.
Forretningsfører Trine Karlsson har fungert som sekretær for styret. Fane2-medarbeider Henning
Lerud har tiltrådt styret ved behov.

2. MØTER
Det er avholdt 10 ordinære styremøter i årsmøteperioden.
AU har avholdt 29 møter.
Det er avholdt 4 klubblederforum i perioden.
Det er avholdt 3 representantskapsmøter i perioden.
Avdelingen har også vært representert i følgende fora/utvalg/organisasjoner:
LO GLTVs styre (LO i Gjøvik, Land, Toten og Valdres): Bjørn Sigurd Svingen.
LO GLTVs representantskap: Kjell Smedsrud, Bjørn Ivan Ødegård, Sindre Ensrud, Elin Bågårud.
Regionkonferansen for LO i Innlandet: Elin Bågårud.
Regionrådet LO i Oppland: Bjørn Sigurd Svingen (for LOs lokalorg).
OFII (Opplæringskontoret for Industrifag Innlandet) - Sindre Ensrud (observatør).
NCE (Norwegian Center of Expertise): Bjørn Sigurd Svingen.
NCE Læringsfabrikken: Kjell Smedsrud.
Avdelingslederforum Fellesforbundet i Oppland og Innlandet (ALF) – Bjørn Sigurd Svingen.
Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS – Bjørn Sigurd Svingen.
1. maikomiteen i Vestre Toten – Sindre Ensrud og Bjørn Sigurd Svingen.
Fellesforbundets forbundsstyre – Bjørn Sigurd Svingen (fram til landsmøtet).
Styringsgruppa for Innlandets Industrikonferanse (Sillongenkonf.) – Bjørn Sigurd Svingen.
Fellesforbundets representantskap – Mathias Aaseth (fram til landsmøtet). Bjørn Sigurd Svingen
(etter landsmøtet) og Sindre Ensrud (etter landsmøtet, ungdomsplass).
Felles ungdomsutvalg Indre Øst: Sindre Ensrud (leder).
Fellesforbundets sentrale ungdomsutvalg: Lene Myhrvold (ungdomssekretær)
Fellesforbundets revisjonsutvalg – Bjørn Sigurd Svingen (fram til landsmøtet).
Tariff-/bransjeråd Industri – Jørn Rønning.
Leanforum Innlandet – Leandagene: Trond Olafsen og Bjørn Sigurd Svingen.
Bransjeprogram for etter- og videreutdanning: Bjørn Ivan Ødegård, Jørn Rønning, Trond Olafsen
og Bjørn Sigurd Svingen.
Styret for Industriaksjonen: Bjørn Sigurd Svingen.
Arbeidsgruppe for Boli'n: Bjørn Sigurd Svingen.
Utvalgsarbeid Industrioverenskomsten: Bjørn Sigurd Svingen.
Industriprisen, jury/komité: Kjell Smedsrud, Sindre Ensrud, Bjørn Sigurd Svingen.
Avdelingen har i tillegg vært representert ved følgende større møter/konferanser:
Landsmøtet, den regionale og den sentrale ungdomskonferansen i FF, Innlandets
Industrikonferanse, Manifest Årskonferanse, Trondheimskonferansen, Organisasjonskonferansen
i FF, Studiekonferansen FF, Agenda Innlandet, Rekrutteringssamling FF i Stavanger, Leandagen
Innlandet.
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3. MEDLEMSTALLET
Den 31.12.2019 var det totale medlemstallet 2627, en nedgang på 60 medlemmer. 1769
yrkesaktive medlemmer, en nedgang på 97 medlemmer, og 858 ikke-yrkesaktive, en økning på 37.
Avdelingen organiserte i alt 99 nye medlemmer i perioden. 39 medlemmer har gått bort i 2019..

4. ØKONOMIEN
Årsresultatet viser et overskudd på kr. 805 334,-

5. BEVILGNINGER
Det har i 2019 blitt bevilget kr. 130.000,- til forskjellige formål.

6. VIRKSOMHETEN
Medlemsutviklingen viser at vi er påvirket av at konjunkturen i våre største bransjer har flatet ut,
og hatt en noe negativ trend, tross svak kronekurs. Vi håper dette er forbigående, og ikke starten
på en generell resesjon i økonomien.
Avdelingen har bistått en rekke medlemmer i saker som er oversendt fra klubbene.
Etter det ekstraordinære årsmøtet i 2018s beslutning om å avhende ene hytta til Friluftsmuseet
på Lillehammer, er hytta vellykket flyttet fra Nordseter til hyttegrenda på Maihaugen. Vi ser fram
til å se hytta og dens historie leve videre der, med offisiell åpning til sommeren.
Avdelingen har behandlet og sendt inn 18 forslag til tariffoppgjøret 2020.
På høsten var det kommune- og fylkestingsvalg. Avdelingen gjorde en god innsats gjennom LOs
lokalorganisasjon som koordinerende ledd, blant annet gjennom portaksjon og stands, for å øke
oppmøtet og bevisstheten rundt valgets betydning. I lokalområdet vårt var det mange faglige
kandidater som ble valgt inn i kommunestyrene og på fylkestinget. Vi er godt fornøyd med at
Vestre Totens nye ordfører, Stian Olafsen, har sin bakgrunn fra industrien og avdelingen.
Som ledd i å styrke styrearbeidet, arrangerte avdelingen styresamling over tre dager, sammen
med de ansatte. Det var et omfattende faglig innhold, med gjennomgang av alle styrende og
økonomiske rutiner som styret er underlagt, avdelingens økonomi, styrets forskjellige roller og
oppgavefordeling, i tillegg til faglig ekskursjon til Arbejdermuseet i København og
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek i Oslo. Samlingen ble avholdt på Fellesforbundets
hovedkontor og DFDS. Erfaringene fra samlingen var at det var en nyttig samling, med et faglig
innhold som vi må bygge videre på i det viktige arbeidet for å løse avdelingens mange oppgaver,
på en best mulig måte. Dette vil også vise seg i mer planmessig og konkret oppfølging av
avdelingens handlingsplan, gjennom utarbeidelse av aktivitetsplaner som synliggjør
tidsperspektiv, ansvarsfordeling og oppfølging av konkrete punkter.
Fellesforbundet avholdt landsmøte i oktober 2019. Avdelingen hadde på forhånd vært aktiv i å
sende inn forslag, og forberedt seg på landsmøtet gjennom kursing av delegater og forberedelse
av innlegg. Avdelingen var representert med sju delegater på landsmøtet, i tillegg til en som
møtte for forbundsstyret og en for representantskapet. Disse var Kjell Smedsrud, Sindre Ensrud,
Elin Bågårud, Tor Ivar Karlsen, Trond Olafsen, Ida Aaboen Sundet, Trine Karlsson, Bjørn Sigurd
Svingen og Mathias Aaseth. Delegasjonen gjorde seg positivt bemerket på landsmøtet, gjennom
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aktiv deltakelse på talerstolen og i komiteer, og fikk gjennomslag for mange saker. Avdelingens
ungdomsleder og leder ble valgt inn i forbundets representantskap. Vi viser for øvrig til
protokollen fra landsmøtet.
I perioden har vi vært invitert inn i ei arbeidsgruppe som jobber for flytting av Boli'n fra Stenberg
til Raufoss. Dette er en av de gamle arbeiderboligene med mye arbeiderhistorie, helt tilbake til
fyrstikkfabrikkens tid, og vil være et viktig arbeid for å ivareta arbeiderhistorie på Raufoss.
Våre to ansatte bruker 1,5 årsverk på foreningen. I tillegg er den ene ansatte i et halvt årsverk på
arbeid for Stønadskassen. Avdelinga har IA-avtale og avtale om bedriftshelsetjeneste, i tillegg til
psykologtjeneste for tillitsvalgte. Leder har vært frikjøpt i varierende stillingsbrøk (fra 1.2.2020 i
80 %) for å ivareta avdelingens oppgaver.

STUDIE- OG OPPLYSNINGSARBEIDET FOR 2019
Studieutvalget har bestått av:
Leder: Bjørn Ivan Ødegård (Kongsberg Automotive as)
Nestleder: Kjell Smedsrud (Nammo as)
Medlemmer: Lars Bjerke (HAP), Odd Engh (Raufoss Technology Neuman), Lars Petter Dahl
(Benteler), Dag Erik Svanholm (Plastal).
Det har vært avholdt 2 formelle møter i studieutvalget i 2018. Vi gjennomgikk på det første møtet
kursønsker og satte opp en kurs-prioriteringsplan for den nye perioden. Disse kursønskene ble
videreformidlet til avdelingen og distriktskontoret på Moelven. Det var også en kort gjennomgang
av hva som er forventet av et studieutvalg. Studiearbeid dreier seg også om opplæring/utdanning
innenfor fag/yrke og ikke kun tillitsvalgtopplæring, det pågående bransjeprogrammet for etter- og
videreutdanning er et eksempel på det.
Studieleder har vært med på flere samlinger og konferanser i regi av forbundet og
distriktskontoret.
Alle nye tillitsvalgte får tilbud om å ta nettkurset «veiviseren». Dette er ment å være et startkurs
for å få grunnleggende informasjon om lov- og avtaleverk og det å være tillitsvalgt.
Det ble på Landsmøtet 2019 vedtatt at valg av studieleder skal fjernes fra årsmøtet i avdelingene.
Dette vil mest sannsynlig gjøre at studieutvalget blir «nedlagt». Det vil da være naturlig at
oppgavene til studieutvalget utføres av ansatte i avdelingen i fremtiden.
Studieleder takker for samarbeidet med studieutvalget, AU og avdelingens ansatte i året som har
gått, og vil oppfordre både medlemmer og tillitsvalgte til å ta mange nye kurs i 2020.
Bjørn Ivan Ødegård

ÅRSRAPPORT FRA UNGDOMSUTVALGET
Ungdomsutvalget har i perioden bestått av:
Leder: Sindre (valgt på avdelingsårsmøtet)
Resten av ungdomsutvalget konstituerte seg selv på følgende måte:
Nestleder: Knut Helge Myhrvold Wikan (Nammo)
Sekretær: Anders Jensen (Benteler)

Årsberetning side 3

Redigert senest 01.03.2020

kl. 19:29:01

Årsberetning side Side 4 av 6

Medlemmer: Jonathan Melberg (Ragasco), Tobias Larsen (Ragasco), Jørgen Strande (Steertec),
Vegard Bergseng (Steertec), Espen Nordsjø (HAP), Stian Fjeldstad (Nammo), Ida Aaboen Sundet
(Neuman), Madelen Fridlund (Plastal), Kim Bjørnstad (Ragasco), Stian Olafsen (Nammo).
Representasjon:
Ungdomsutvalget har hatt representanter her: Avdelingsstyret, Klubblederforum, Den regionale
ungdomskonferansen 2020 Trondheimskonferansen 2020, Representantskapet, Landsmøtet,
representantskapet i avd 023, ADK-ungdomsutvalget, Styresamling AVD. 023
Generell aktivitet:
Ungdoms utvalget konstituerte seg selv etter årsmøtet i 2019, det ble innført en ny stilling som
sekretær.
Har avholdt 7 ordinære møter og 2 møter sammen med avdelingen.
-

Sindre Ensrud og Knut Helge Myhrvold Wikan har sittet i ADK indre øst sitt
ungdomsutvalg. Sindre Ensrud ble valgt som leder av utvalget.
Vi deltok på den sentrale ungdomskonferansen med 4 delegater: Stian Olafsen, Anders
Jensen, Knut Helge Myhrvold Wikan, Sindre Ensrud.
Knut Helge Myhrvold Wikan, Anders Jensen, og Sindre Ensrud sto på bruk stemmeretten
stand. I forhold til kommune valget på høsten 2019.
Vi deltok på landsmøtet for fellesforbundet i 2019 med 2 delegater: Ida Aaboen Sundet og
Sindre Ensrud.
I forlengelsen av det siste møtet før jul hadde ungdoms utvalget en avslutning, med
bowling og lasertag, dette viste seg å være en stor suksess og bygde ett godt samarbeid
mellom medlemmene.

Oppsummering
Vi sleit litt med engasjement i starten av årsmøte perioden, men dette tok seg raskt opp utover
mot sommeren og fortsatte som en god trend resten av perioden. Vi har merket at flere av de
engasjerte ungdommene også har deltatt flere kurs og konferanser. Vi håper å kunne fortsette
denne gode trenden i neste årsmøte periode.

ÅRSRAPPORT FRA HVO-FORUM I RIP-2019.
Forumet har bestått av HVO fra de forskjellige bedriftene i Industriparken samt Steertec, Hunton,
Topro og Hoff.
Vi har hatt ei arbeidsgruppe som har bestått av følgende:
Bjørg I Wiik Nammo, Svein Gunnar Hjartnes Kongsberg, Tor Arne Hoel Isiflo, Morten Sætheren
Benteler.
Vi har hatt 4 møter i år. To på Haugen, et på historisk senter med omvisning der og avsluttet året
hos Moelven Limtre. Der fikk innføring i hvordan de driver HMS arbeid, samt en omvisning.
Avsluttet med lunsj i Mjøstårnet.
Vi har fast tema, sykefravær, tilløp som andre kan lære av, info om forskjellig kurs og ellers
nyheter som er til felles interesse.
Arbeidsgruppa har hatt planleggingsmøter i forkant av møter og stått for planlegging av Vosamling for alle Vo i parken.
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I 2019 ble det arrangert 2 kurs for alle Vo vi representerer.
På våren hadde vi IK i RIP med Ronny Hansen og På jobb for et godt arbeidsmiljø med
arbeidstilsynet.
På høsten hadde vi kurs i AKAN med veileder fra AKAN sentralt.
Har satt opp 4 møtedatoer for 2020 slik at alle kan legge inn i kalenderen.
For HVO-forum
Bjørg I Wiik

HYTTEKOMITEEN
Gruppa har bestått av:
Leder
Trond Olafsen
Medlemmer
Kjetil Cato Solbakken
Tore Sandsengen
Pål Runden
Rune Larsen
Roy Arne Myhrby
Aktivitet 2019:
Beise Nordseterhytta.
Rydde i vedbuene på alle hyttene.
Gjorde hyttene klar til sommerferien.
Hk hytta ble solgt til Maihaugen museum,
Den står nå på hytte tunet på Maihaugen.
Forslag til arbeidsplan 2020:
Beise hytte 1.
Rydde i vedbuene på alle hyttene.
Gjorde hyttene klar til sommerferien.
12.2.2020
For hyttekomiteen
Leder Trond Olafsen

TUR- OG JULEBORDSKOMITEEN
Tur- og julebordskomiteen har bestått av:
Leder: Lise Johansen
Medlemmer: Bjørnar Skårslette, RAB-Vakt – Armann Myrland – Mona Pedersen, Benteler og
Arne Skaugerud
Festkomiteen har avholdt 2 møter i forbindelse med planlegging av pensjonisttur og
pensjonistjulebord.
Pensjonistturen gikk til Hadeland Glassverk, 22. august. Det var 72 påmeldte. Første stopp var
Lygnaseter Hotell Kro hvor vi spiste en bedre frokost. Deretter var det avreise til Hadeland hvor vi
fikk omvisning og glassblåsershow. Glassblåserne på Glassverket laget et nydelig fat til avdelingen,
som vi fikk i gave. Fatet står utstilt på Haugen. Vi fikk også litt tid på egenhånd, og det var
mulighet for en kaffekopp eller litt shopping. Middag spiste vi på Klækken hotell, før hjemreisen
langs vestsiden av Randsfjorden.
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Julebordet ble avholdt på Fyrverkeriet Kulturhus, den 6.desember 2018. Det var 95påmeldte.
Vi ønsker det nye utvalget lykke til med arbeidet videre.

FORSIKRINGSUTVALGET
Forsikringsutvalget har i år bestått av:
Jon Are Eikefjord (EL & IT), Henning Lerud (sekretær), Kjell Smedsrud (FF), Roar Bogsveen (FF),
Bjørn Ivan Ødegård (FF), Stein Paulsen (FF) og Tor Ivar Karlsen (FF).
Tiltredende medlemmer:
Trine Karlsson
(FF)
Henning Lerud
(FF)
Styret (LO-foreningenes ledere i industriparken):
Bjørn Sigurd Svingen
(FF)
Terje Sagstad
(FLT)
Jens Petter Skurdal
(HK)
Jon Are Eikefjord
(EL&IT)
Inviterte gjester:
Jon Inge Vesterås
Per Johan Hvamstad

(Innlandet Forsikringsmegling)
(Innlandet Forsikringsmegling)

Det har blitt avholdt to utvalgsmøter, hvor nyheter, regnskap og medlems- og skadeutvikling ble
gjennomgått.
Den kollektive Topp reiseforsikring (for Fellesforbundets medlemmer) har blitt videreført til
samme gunstige pris.
Samarbeidet i utvalget har vært meget bra. Vi ønsker det nye utvalget lykke til videre i arbeidet
med våre forsikringsordninger.
For Forsikringsutvalget
Henning Lerud
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Årsregnskap 2019
Fellesforbundet Avd. 23 Raufoss Jern og
Metallarbeiderforbund

Resultatregnskap
Balanse
Noter

Organisasjonsnummer 971 088 176

Fellesforbundet Avd. 23 Raufoss Jern og Metallarbeiderforening
Resultatregnskap for 2019
Note

2019

2018

2 664 565
115 170
531 188
912 453
4 223 376

2 665 783
210 603
0
990 177
3 866 563

81 903
1 983 160
88 438
272 445
11 602
191 563
394 423
10 461
5 476
52 375
-4 340
214 814
278 483

84 803
1 869 151
87 700
239 426
32 507
179 375
351 978
9 120
54 181
33 682
37 021
171 760
270 985

3 580 803

3 421 688

642 573

444 875

163 287
662
0
8
163 941

124 385
0
-190 141
1
-65 757

806 514

379 118

1 180

92

Driftsinntekter og driftskostnader
Kontingenter
Leieinntekter
Gevinst salg hytte
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Kontigentkostnader
Lønnskostnad
Avskrivning av driftsmidler
Kostnader lokaler
Reparasjon og vedlikehold
Honorarer
Kontorkostnader
Reise,diett, bilgodtgjørelse
Salgs og reklameeffekter
Gaver og kontigenter
Forsikringer
Driftskostnader hytter
Andre kostnader

2
3

2

Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler
Annen rentekostnad
Resultat av finansposter

4
4

Ordinært resultat før skattekostnad
Formueskatt
Årsunderskudd (Årsoverskudd)

6

805 334

379 026

Overføringer
Bevilgninger
Overført til annen egenkapital
Sum overføringer

6
6

120 000
-685 334
805 334

45 000
-334 026
379 026

Organisasjosnnummer 971 088 176

Fellesforbundet Avd. 23 Raufoss Jern og Metallarbeiderforening
Balanse pr 31.12.2019
Eiendeler

Note

2019

2018

3
3
3

5 730 350
166 400
5 896 750

5 870 900
183 100
6 054 000

4

135 008
2 000
137 008

317 952
2 000
319 952

6 033 758

6 373 952

246 277
246 277

223 241
223 241

10 305 269

9 478 133

Sum omløpsmidler

10 551 546

9 701 373

Sum eiendeler

16 585 304

16 075 326

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom
Inventar og utstyr
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Bjørkåsen Feriesenter
Andre langsiktige fordringer
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer
Fordringer
Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter o.l.

5

Organisasjonsnummer 971 088 176

Fellesforbundet Avd. 23 Raufoss Jern og Metallarbeiderforening
Noter til regnskapet 2019
Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak i Norge.

Inntekter
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Inntektene regnskapsføres med verdien
av vederlaget på transaksjonstidspunktet.
Kostnader
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar
sammenheng mellom kostnader og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra
sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av
kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Varige driftsmidler
Tomter avskrives ikke. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid
dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000

Skatter
Utleie av eiendommen Haugen er ansett som skattepliktig virksomhet og skatt i regnskapet vedrører dette. Foreningen
betaler formuesskatt og kostnadsført skatt gjelder dette. Foreningen er ikke ilignet inntektsskatt.

Fordringer
Fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.

Pensjoner
Pensjonsforpliktelser knyttet til obligatorisk tjenestepensjon og AFP-ordning for selskapets ansatte balanseføres ikke.

Organisasjonsnummer 971 088 176

Fellesforbundet Avd. 23 Raufoss Jern og Metallarbeiderforening
Noter til regnskapet 2019
Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

2019
1 667 694
198 107
87 683
29 676
1 983 160

2018
1 587 066
185 802
82 052
14 230
1 869 151

Selskapet har i 2019 sysselsatt 2,5 årsverk.
Inkludert i lønnskostnadene er også kostnader til frikjøp av leder og dekning av tapt arbeidsfortjeneste for andre.
Pensjonsforpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Ytelser til ledende personer
Lønn og annen godtgjørelse
Sum

Daglig leder
574 698
574 698

Styret
90 409
90 409

Honorar til revisor eks. mva utgjør:
Lovpålagt revisjon
Regnskapsteknisk bistand
Skatterådgivning- teknisk oppsett av ligningspapirer

2019
21 500
3 500
2 000

2018
20 500
17 625
0

Sum

27 000

38 125

Note 3 Varige driftsmidler

Anskaffelseskost pr. 01.01.19
-

Avgang i året

=

Anskaffelseskost 31.12.19

Driftsløsøre,
inventar ol.
335 497

68 812

Sum
6 774 503
68 812

6 370 194

335 497

6 705 691

639 844

169 097

808 941

5 730 350

166 400

5 896 750

Årets ordinære avskrivninger

71 738

16 700

88 438

Økonomisk levetid

0-75 år

20 år

Akkumulerte avskrivninger 31.12.19
=

Bygninger
og tomter
6 439 007

Bokført verdi 31.12.19

Organisasjonsnummer 971 088 176

Fellesforbundet Avd. 23 Raufoss Jern og Metallarbeiderforening
Noter til regnskapet 2019
Note 4 Andel Bjørkåsen
Foreningen eier 59 av 125 andeler i Bjørkåsen i Sør Fron kommune.. Bjørkåsen er et ikke registrert andelslag. Det
arbeides med å få dette registrert som et aksjeselskap. .
Andel regnskapsmessig resultat 2019

662

Andel egenkapital 31.12.2019

135 008

Korreksjon av feil inngående balanse (andel) er ført direkte mot egenkapital, se note 6

Note 5 Bankinnskudd
Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 96 926.

Note 6 Egenkapital

Pr. 31.12.2018
Endringer ført mot EK 1)
Pr 01.01.2019

Annen EK
11 562 035
-207 037
11 354 998

Årets resultat etter bevilgninger
Pr 31.12.2019

685 334
12 040 332

Streikefond
3 895 000

Bevilgninger
253 106

3 895 000

253 106

Sum egenkapital
15 710 141
-207 037
15 503 104

3 895 000

253 106

685 334
16 188 439

1) Korreksjon balanseverdi 01.01.2019 vedr. Bjørkåsen
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Til årsmøtet i Fellesforbundet avd. 23 Raufoss Jern og Metallarbeiderforbund
UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Fellesforbundet avd. 23 Raufoss Jern og Metallarbeiderforbunds årsregnskap som viser
et overskudd på kr 805 334. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019,
resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dens resultater
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.
Grunnlaget for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt
våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.
Styrets og daglig leders ansvar for Jrsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norw egian affiliates of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited ("DTT L"), its network of member firms, and their related entities. DTT L and each of its member firms are
legally separate and independent entities. DIT L (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients.
Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTT L and its member firms.

© Deloitte AS
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av §rsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
•

•

•
•

•

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av
intern kontroll.
opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll.
evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om
organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige,
at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis
innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan
imidlertid medføre at organisasjonen ikke fortsetter driften.
evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene
og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det
planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også
informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om
eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.
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Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhand linger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag !SAE 3000 Attestasjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Gjøvik, 28. februar 2020
Deloitte AS

Rune Olsen
statsautorisert revisor
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Forslag 1
Forslagstiller: Styret
Forslag: Disponering av årets overskudd
Øvrig overskudd overføres egenkapitalen.
Styrets innstilling: Årsmøtet tiltrer forslaget

Forslag 2
Forslagstiller: Styret
Forslag: Uttalelse

Ingen konsesjon til NorthConnect
Det er et klart flertall mot NorthConnect i Stortinget, men det er Olje og
Energidepartementet som er konsesjonsmyndighet og trolig er det flertall for å gi konsesjon i
regjeringen. Skal NorthConnect stoppes må Stortinget fatte vedtak som gjør det umulig for
regjeringen gi konsesjon. De opposisjonspartiene som ikke er med på et slikt vedtak vil gi
regjeringen mulighet til å gi konsesjon.
Bygd på NVEs analyse og informasjon fra Statnett, sier Norsk Industri at de to kablene som
allerede er under bygging og NorthConnect til sammen vil øke kraftprisen med opp mot 6
øre per kWh. I tillegg vil nettleia øke med 0,4 øre per kWh.
For norsk prosessindustri betyr det en ekstraregning på 2,4 milliarder i året, og for industrien
på Raufoss ca. 20 MNOK. Norske forbrukere får ca. 1300 kr i økte utgifter hvert år.
NorthConnect vil også øke utslipp av CO2, ikke minske, slik utbyggerne sier. Norge
eksporterer fra før alt tilgjengelig kraftoverskudd og det blir ikke en eneste kilowattime mer
å eksportere om det bygges en kabel til. Den vil rett og slett overføre eksport fra Tyskland til
Skottland. Og siden utslippene pr. kilowatt er mindre i Storbritannia enn i Tyskland vil
klimautslippet øke med NorthConnect.
Fellesforbundet Raufoss J&M mener strøm ikke skal være en eksportvare. Kraft er en viktig
infrastruktur som skal bygge landet, ikke selges til høystbydende. Å gi fra seg Norges
viktigste konkurransefortrinn ved å knytte seg så tett til utlandet at vi får europeisk kraftpris
er uklokt. Vi trenger krafta vår sjøl når vi skal fortsette omleggingen til en grønn industri og
et levesett som klimaet tåler. Det krever at vi har full nasjonal kontroll med vannkrafta,
arvesølvet vårt.
NorthConnect må stoppes!
Styrets innstilling: Årsmøtet tiltrer forslaget
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Forslag til Fellesforbundet avd. 23 Raufoss J&Ms årsmøte 2020

Forslag side 2 av 5

Forslag 3
Forslagstiller: Styret
Forslag: Endring av avdelingens vedtekter (som følge av landsmøtevedtak). Overstryking skal
ut, kursiv og understreket er ny tekst inn.
§ 7 Årsmøtets oppgaver
(…)
Til styret velges leder, nestleder, kasserer, sekretær, studieleder, ungdomsleder og
styremedlemmer og minst tre varamedlemmer. Vervene som leder, nestleder og kasserer kan
ikke kombineres. Valg av kasserer skjer etter innstilling fra styret. Styret bør så langt mulig
sammensettes slik at det dekker de ulike bransjer og klubber som er underlagt avdelingens
ansvarsområde.
(…)
§ 10 Styret
(…)
Ansvarsfordelingen i avdelingens styre er slik:
(…)
- studieleder koordinerer avdelingens studieaktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte
(…)
Avdelingen tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap, eller av nestleder,
studieleder og ungdomsleder i fellesskap. Styreleder er prokurist.
(…)
Leder, nestleder, studieleder ungdomsleder og leder av hyttekomiteen får honorar for sitt
arbeid. Honoraret indeksjusteres hvert år i samsvar med gjennomsnittlig lønnsøkning i
Fellesforbundet.
Begrunnelse: Landsmøtet vedtok i oktober 2019 å fjerne studieleder fra denne
bestemmelsen. Styret er av den oppfatning at studieaktiviteten ivaretas av styret i
fellesskap, sammen med administrasjonen. Begrepet Studieleder fjernes derfor fra alle
punkter det er nevnt i våre vedtekter. I tillegg mener vi at ungdomsleder skal ha honorar for
sitt arbeid.
Styrets innstilling: Årsmøtet tiltrer forslaget

Forslag 4
Forslagstiller: Styret
Forslag: Endring av retningslinjer – stryking av 6.2 Retningslinjer for matservering.
6.2 Retningslinjer for matservering.
(Vedtatt på Avdelingens Årsmøte 2004)
Det dekkes servering i forbindelse med klubbenes årsmøter, representantskapsmøter og
avdelingsårsmøtet.
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Dersom møter i fremtiden blir lagt til kveldstid, foreslås det at styret vurderer det i hvert
enkelt tilfelle.
Begrunnelse: Dette vedtaket ble antakeligvis gjort for å stramme inn på tidligere praksis. Det
virker utdatert i dag.
Styrets innstilling: Årsmøtet tiltrer forslaget

Forslag 5
Forslagstiller: Styret
Forslag: Hytteutvalg
Historie og utvikling:
Hovedformålet med hyttene var i sin tid å kunne gi et rimelig tilbud til medlemmene, slik at
de som ikke hadde midler til det, også kunne dra på feire. Det var stor pågang på leie.
Fabrikken (RA) var fra slutten av 50-tallet etablert med flere hytter, som på 70-tallet ble gitt
bort til fagforeningene.
Avdelingen hadde på et tidspunkt hele 7 hytter. Hyttene på Eina Eina og Trevatn ble solgt på
80/90-tallet. Øyerhytta ble solgt i 2007/2008. I 2008 ble det rivi to hytter (hytte nr. 6 og 7,
tidl. overdratte fabrikkhytter) på Nordseter, og dagens "Nordseterhytta" ble satt opp i stedet,
med ny og god standard. HK-hytta ble overdratt vederlagsfritt fra HK til avdelingen i 2007,
som deretter tok kostnaden med vesentlige oppgraderinger av fyringssted, vann og avløp.
Likevel var dette hytta med minst utleiebelegg, og den samme hytta ble derfor besluttet
avhendet til Lillehammer friluftsmuseum i 2019. Står nå på Maihaugen, med offisiell åpning
til sommeren.
Hytte 1 ble oppgradert med påbygg i 2005, innlagt vann og snurredass. Avløp til felles
renseanlegg i 2013/2014. Avdelingen har hatt store utfordringer med feil på pumpehuset for
avløp, noe som har ført til store utgifter.
Administrasjon og vedlikehold:
Henning Lerud bruker ca. 3-4 timer hver uke (i perioder mer og andre perioder mindre), på
hyttene: Håndtering av utleie, fakturering og oppfølgning av betalinger og purringer.
Håndterer også trekninger, og akutte problemer som måtte oppstå i forbindelse med leie.
Hyttekomiteen har som regel en til to dugnader på hyttene i året, med generelt vedlikehold på
bakgrunn av tilbakemeldinger fra medlemmer og adm, samt beising osv. Avdelinga dekker da
tapt arbeidsfortjeneste/ kjøregodtgjørelse og mat/drikke til 3-4 personer.
Utleieoversikt 2019:
Hytte 1: 12 forskjellige personer har leid denne hytta. (14 utleie perioder).
Nordseter: 36 forskjellige personer (40 utleie perioder).
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Økonomi 2019:
Leieinntekter
Drift og vedlikehold
Renovasjon og vann
Eiendomsskatt hytter
Forsikring hytter
Strøm til hyttene
Sum 2019

kr 63 800
-kr 141 000
-kr 17 368
-kr 8 765
-kr 8 544
-kr 39 047
-kr 150 924

Konklusjon:
På bakgrunn av innledende informasjon setter årsmøtet ned et utvalg som i et kost/nytteperspektiv har i oppgave å:
- Vurdere avdelingens hytteordninger, og evt. alternative løsninger.
- Vurdere løsninger for service/vedlikehold og administrasjon av ordningene.
Utvalget skal ha sine anbefalinger klare innen medio november 2020. Styret tar anbefalingene
opp til behandling og innstiller på tiltak på ordinært eller evt. ekstraordinært årsmøte.
Som deltakere i utvalget foreslås følgende:
Kjell Smedsrud.
Trond Olafsen.
Bjørn Ivan Ødegård.
Tore Sandsengen.
En representant utpekt blant de ansatte.
Styrets innstilling: Årsmøtet tiltrer forslaget

Forslag 6
Forslagstiller: Styret
Forslag: Restaurering av avdelingens fane
Avdelingens fane holder seg godt, men trenger stell, og burde tilføyes med Fellesforbundets
logo, nå som det er over 30 år siden forbundet ble stiftet.
Styrets innstilling: Årsmøtet tiltrer forslaget, og gir styret fullmakt til å restaurere
avdelingens fane.
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Forslag 7
Forslagstiller: Styret
Forslag: Bevilgning
Årsmøtet bevilger 25.000,- til CSAAWU (The Commercial, Stevedoring, Agricultural and Allied
Workers Union).
Begrunnelse: CSAAWU er fagforbundet for landarbeidere i Robertson–området i Western
Cape-regionen i Sør-Afrika, grunnlagt i 2006 for å kjempe mot grufulle og slaveliknende
forhold som mange av Sør-Afrikas landarbeidere jobber og lever under. Gårdeierne tjener
grovt på dette arbeidet, gjennom produksjon og eksport av vin til bl.a. de norske og svenske
vinmonopolene. Norsk Folkehjelp og Fellesforbundet har i fellesskap hatt flere
solidaritetsprosjekter i dette området.
Styrets innstilling: Årsmøtet tiltrer forslaget.

Forslag 8
Forslagstiller: Styret
Forslag: Advokatordning
Avdelingen avvikler advokatordningen.
Begrunnelse: I forbindelse med Transportarbeiderforbundets inntreden i Fellesforbundet, og
vedtak i landsmøtet, vil alle medlemmer tilbys rabattert pris på LO Favør HELP
Advokatforsikring, som er mye mer omfattende enn vår "juridiske førstehjelp." Det virker
derfor unødvendig å konkurrere med vårt egen forbund om en slik ordning, og faren for at vi
kan "lure" medlemmer til å reservere seg i den tro at de har like god dekning gjennom vår
ordning.
Styrets innstilling: Åpen innstilling (halve styret ønsker å avvise forslaget, halve styret ønsker
at årsmøtet tiltrer forslaget).
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HANDLINGSPLAN 2020
AVDELINGEN SKAL:
KLUBBENE SKAL:
ORGANISASJONSUTVIKLING OG ORGANISERING
- Rekruttere 150 nye medlemmer.
- Følge opp avdelingens rutiner og tiltak for:
- Forberede og gjennomføre tariffoppgjør 2020.
- organsiering av nye medlemmer.
- Følge opp området Land/Valdres.
- innsending av avtaler (lønnsavtaler,
- Opprette dialog med de andre industriforeningene i skiftavtaler og særavtaler) til avdelingen.
Oppland med tanke på styrket samarbeid og
- endringer i medlemmers arbeidsforhold.
utredning av om vi på sikt kan være tjent med å
- rapportering av endringer i styresammensetning og
samle rekkene.
klubbens medlemmer i avdelingens rep.skap etter
- Dyktiggjøre klubbenes tillitsvalgte i organisering av
årsmøtet.
medlemmene, for å øke samholdet og forståelsen av - Organisere alle ansatte som omfattes av våre
det å være organisert, både historisk, i nåtid og i
overenskomster, inkludert lærlinger, TAF-elever/framtid. Skape møteplasser for tillitsvalgte, for
lærlinger og midlertidig ansatte.
erfaringsutveksling og skolering.
- Jobbe for at alle ansatte skal ansettes fast.
- Ved valg av tillitsvalgte skal det tas hensyn til
- Ved valg av tillitsvalgte skal det tas hensyn til kjønn,
kjønn, alder, bransje og etnisk bakgrunn.
alder og etnisk bakgrunn.
- Jobbe aktivt med plan for styreutvikling,
- Komme med innspill til avdelingen om aktuelle
oppgavefordeling og kompetansebygging.
temaer, som avdelingen kan arrangere noe på.
- Følge opp klubbenes oppgaver (se høyre kolonne).
UNGDOMSARBEID
- Satse på ungdomsarbeid gjennom bl.a. skolering,
- Der det er mulig, velge ungdomstillitsvalgt med vara
skoleinformasjon (både på videregående og
blant klubbens medlemmer som er under 30 år.
ungdomsskole, og aktivt jobbe for å rekruttere
- Informere om kurs og aktiviteter for ungdom.
jenter), sommerpatrulje og oppfølging av lærlinger
- Følge opp og aktivisere de som er valgt som
gjennom bl.a. lærlingsamling og lærlingpatrulje, i
ungdomstillitsvalgt.
samarbeid med regional ung.sekr.
- Sørge for at arbeidsgiver anerkjenner den
- Avholde møte mellom ungdomsutvalget og styret
ungdomstillitsvalgtes rettigheter, slik at vedkommende
en gang i halvåret.
får nødvendig tid og tjenestefri til å skjøtte sitt verv.
- Møte og presentere seg for Opplæringskontoret.
- Følge opp klubbenes oppgaver (se høyre kolonne).
STUDIEARBEID
- Tilby relevant tillitsvalgtsopplæring med vekt på lov- Sette studiearbeidet på dagsorden i klubbstyrene
og avtaleverk, fagbevegelsens ideologi, historie og
(både fagforeningskurs, og fagopplæring/fagkurs),
rolle i samfunnet, og organisasjonskunnskap.
med mål om å engasjere flere tillitsvalgte,
- Avholde studiesamling for å planlegge neste års
verneombud og medlemmer til å delta på kurs.
studiearbeid, for klubbtillitsvalgte, HVO-forum (AU) og
- Kartlegge skoleringsbehov i eget klubbstyre.
ungdomsutvalg, i sammenheng med årets siste
- I samarbeid med avdelingen sørge for at alle
rep.skapsmøte i november/desember.
tillitsvalgte minimum har gjennomført grunnkurset
- Følge opp klubbenes oppgaver (se høyre kolonne).
«Veiviseren» innen et halvt år etter de ble valgt. Gi
gjerne en oppmuntring om å fullføre.
FAGOPPLÆRING
- Følge opp klubbenes
- Jobber for at bedriftene tar inn tilstrekkelig antall lærlinger til å dekke klyngas
oppgaver (se høyre
framtidige behov, medregnet praksiskandidater. Viktig å ta ha med seg
kolonne).
kjønnsperspektiv og mangfold i dette.
- Bevissthet rundt systemet for fagopplæring, instruktører, prøvenemnder, faglig
leder, og tilsynsrepresentant for lærlinger.
ARBEIDSMILJØ
- Styrke verneombudenes rolle i bedriftene.
- Styrke samarbeidet mellom tillitsvalgte og
- Avholde felles møte mellom arbeidsutvalget og
verneombud i bedriftene.
hovedverneombudsforumet minst en gang i året.
- Følge opp klubbenes oppgaver (se høyre kolonne).
INNLEIE OG UNDERENTREPRISE
- Jobbe for seriøsitetskrav for bruk av eksterne
- Holde oversikt over bruken av innleie i egen bedrift, og
tjenester i bedriftene. I årsmøteperioden ha
sørge for at det skjer innenfor rammen av lov- og
spesielt fokus på transport.
avtaleverk.
- Følge opp klubbenes oppgaver (se høyre
- Være bevisst bedriftens bruk av eksterne leverandører
kolonne).
av varer og tjenester, med tanke på seriøsitet og
ordnede forhold.
FAGLIGPOLITISK ARBEID
- Jobbe primært for at vår politikk skal få gjennomslag.
- Øke antall deltakere på fagligpolitiske
- Styrke det fagligpolitiske arbeidet med de politiske partiene
skoleringer.
lokalt, i samarbeid med LOs lokalorganisasjon.
- Oppmuntre til engasjement i tråd med
- Utarbeide oversikt og plan for påvirkning av partiprogram og
vår faglige politikk.
nominasjonsprosesser.
- Følge opp klubbenes oppgaver (se høyre kolonne).

Budsjett Fellesforbundet avd. 023 Raufoss J&M 2020
Konto

3010
3600
3601
3710
3810
3850
3900
4010
5000
5009
5020
5210
5330
5341
5342
5400
5405
5920
5950
5990
5991
6000
6320
6325
6341
6370
6380
6385
6399
6551
6600
6630
6700
6705
6720
6800
6840
6845
6850
6855
6860
6870
6903
6904
6907
6940
7100
7130
7140

Kontonavn

Kontingent fra forbundet
Leieinntekt hyttene
Leieinntekt Haugen
Stønadskassa
Inntekter Fane 2
Tilskudd fellesforbundet
Annen driftsrelatert inntekt
Kontingent LO
Lønn til ansatte
Tapt arbeidsfortjeneste
Feriepenger
Fri telefon
Godtgjørelse til styremedlemmer
Premie Sliterordningen
Premie AFP
Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger
Yrkesskadeforsikring
Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
Annen personalkostnad/Bedr.helse
Annen personalkostnad
Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom
Vann, avløp o.l.
Renovasjon
Strøm
Vask og renhold Haugen
Snørydding
Gressklipping
Annen kostnad lokaler
Datautstyr
Reparasjon og vedlikehold bygninger
Vedlikeholdsavtaler IT
Revisjonshonorar
Regnskapshonorar
Honorar for økonomisk og juridisk rådgivning
Kontorrekvisita
Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.
Annonsekostnader
Møtekostnader
Årsmøte o.l. aktivitet i klubbene
Møte, kurs, oppdatering o.l.
Bevertning
Mobiltelefon
Telefon kontor
Datakommunikasjon
Porto
Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig
Reisekostnad, oppgavepliktig
Reisekostnad, ikke oppgavepliktig

-

2 675 000
60 000
55 000
410 000
5 500
750 000
77 500
1 450 000
175 000
171 000
13 500
92 500
1 500
37 500
200 000
25 000
15 000
110 000
2 500
20 000
88 000
5 500
7 500
60 000
22 500
12 500
12 500
100 000
20 000
20 000
30 000
30 000
80 000
80 000
30 000
35 000
30 000
90 000
30 000
75 000
6 000
20 000
5 000
35 000
40 000
10 000
1 000
5 000

Sum inntekter
3 955 500

Sum personalkost:
2 313 500

Annen driftskost:
964 500

7323
7400
7410
7420
7421
7500
7504
7505
7506
7510
7520
7530
7550
7555
7556
7560
7571
7750
7770
7790
8040
8050
Sum

Profileringsartikler
Bevilgninger
Kontingent, ikke fradragsberettiget
Blomster, Gaver og Kranser
Arrangement
Forsikringspremie
HVO forum
Ungdomsutvalget
Tilskudd til ADK-ets ungdomsutvalg
Pensjonisttur
Pensjonistjulebord
Jubilantfest
Drift og vedlikehold hyttene
Renovasjon og vann hyttene
Eiendomsskatt hyttene
Forsikring hyttene
Strøm til hyttene
Eiendoms- og festeavgift
Bank- og kortgebyr
Annen kostnad
Renteinntekt, skattefri
Renteinntekt bankinnskudd

-

100 000
100 000
10 000
35 000
25 000
20 000
10 000
20 000
7 500
100 000
70 000
110 000
50 000
10 000
7 500
10 000
25 000
20 000 Annen driftskost:
3 500
749 500
Driftsresultat:
149 500
170 000
20 500

VALGKOMITEENS INNSTILLING 2020

Valgkomiteens innstilling
til
Årsmøte i avd. 023 Raufoss Jern & Metall 2020
REPRESENTANTER TIL AVDELINGSSTYRET:
Leder
: Bjørn Sigurd Svingen
Nestleder
: Kjell Smedsrud, Nammo
Ungdomsleder
: Sindre Ensrud, Benteler
1. Styremedlem
: Bjørn Ivan Ødegård, KA
2. Styremedlem
: Elin Bågårud, Raufoss Technology
3. Styremedlem
: Tor Ivar Karlsen, Plastal
4. Styremedlem
: Lars Bjerke, HAP
5. Styremedlem
: Trond Olafsen, Isiflo
6. Styremedlem
: Björn Hansson, Dokka Fasteners
7. Styremedlem
: Vegard Bergseng, Steertec
8. Styremedlem
: Vegard Fuglerud, Benteler

Velges for 1 år

VARAREPRESENTANTER TIL AVDELINGSSTYRET:
Velges for 1 år
1. Vararepresentant
: Marianne Stensrud, Nammo
2. Vararepresentant
: Tore Sandsengen, RAB-vakt
3. Vararepresentant
: Torleik Bjørndal Larsen, Dokka Fasteners
4. Vararepresentant
: Geir Petter Sollien, VP-Metall
5. Vararepresentant
: Lars Erik Sørlie, BI Service
6. Vararepresentant
: Ovin Grue, Profillakkering
7. Vararepresentant
: Ole Bjørn Lundhagebakken, Hexagon Ragasco
8. Vararepresentant
: Asbjørn Jønsson, Veolia
9. Vararepresentant
: Stein Paulsen, Agility Fuel Solutions
10. Vararepresentant
: Kim Nicolaysen, Raufoss Technology
11. Vararepresentant
: Øyvind Villa Johansen, Thune Produkter

KONTROLL OG PROTOKOLL KOMITE
Leder: Lise Johansen

Velges for 2 år

Medlemmer: Arild Hagen, KA – Mathias Aaseth, Nammo –
Villy Kragh Larsen, Nammo – Lasse Walheim, Benteler

Velges for 2 år

STUDIEUTVALGET
Studieutvalget utpekes av og blant avdelingsstyret. Studieutvalget konstituerer
seg selv.
UNGDOMSUTVALGET
Velges for 1 år.
Ungdomsutvalget ledes av ungdomslederen. Klubbenes ungdomstillitsvalgte
(ungdomskontakter i gruppene) utgjør utvalget. Ungdomsleder innkaller til første møte hvor
utvalget konstituerer seg og velger nestleder og arbeidsutvalg. Nestleder tiltrer styret i
avdeling 023 i ungdomsleders fravær.
1

VALGKOMITEENS INNSTILLING 2020
FORSIKRINGSUTVALGET
Velges for 1 år.
Roar Bogsveen, Benteler – Kjell Smedsrud, Nammo – Stein Paulsen, Agility Fuel Solutions –
Tor Ivar Karlsen, Plastal – Bjørn Ivan Ødegård, KA.
Fane 2 medarbeider tiltrer utvalget som sekretær. Forretningsfører tiltrer utvalget.
Styret er, til gjeldende tid, lederne i fagforeningene i LO-familien.
HYTTEKOMITEEN
Velges for 1 år.
Leder: Trond Olafsen, RWG
Medlemmer: Tore Sandsengen, RAB-vakt – Pål Runden, Benteler – Roy Arne Myhrby,
RWG – Kjetil Cato Solbakken, Benteler
TUR OG JULEBORDSKOMITÉ
Velges for 1 år.
Leder: Lise Johansen
Medlemmer: Bjørnar Skårslette, RAB-Vakt – Armann Myrland – Arne Skaugerud – Mona
Pedersen, Benteler.

AVDELINGENS FANE
Avdelingens styre.
REPRESENTANTSKAPET I LO I GLTV
Velges for 1 år.
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Vara:
Vara:
Vara:
Vara:

Avdelingsleder
Nestleder
Ungdomsleder
1. Styremedlem
2. styremedlem
3. Styremedlem
4. styremedlem
5. styremedlem
VALGKOMITE
Velges for 1 år.

Medlemmer: Lars Petter Dahl, Benteler – Lars Jøran Skjellerud, Hexagon – Stig Walter
Sandbakken, Plastal – Jonny Holm, Nammo – Nils Tore Fløgum, Steertec – Kjetil Bradal,
Isiflo – Hans Kristian Roseth, KA
Vara: Michael Hall – Glenn Sagstad, Hydal.
Avdelingsstyret utpeker et medlem som tiltrer Valgkomiteen.
2

