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1. STYRET 
 
Avdelingsstyret har bestått av: 
Arbeidsutvalg: Leder Bjørn Sigurd Svingen, nestleder Sindre Ensrud. I tillegg har styremedlemmer 
rullert på å delta i arbeidsutvalget. 
Styremedlemmer: Kjell Smedsrud, Bjørn Ivan Ødegård, Elin Bågårud, Tor Ivar Karlsen, Lars Bjerke, 
Ole Bjørn Lundhagebakken, Vegard Bergseng og Trond Olafsen.  
Varamedlemmer: Marianne Stensrud, Kim Nicolaysen (fratrådt i perioden), Stein Paulsen, Vegar 
Fuglerud, Tore Sandsengen, Geir Petter Sollien, Torleik Bjørndal Larsen, Øyvind Villa Johansen, 
Ovin Grue, Asbjørn Jønsson og Lars Erik Sørlie. 
 
Forretningsfører Trine Karlsson har fungert som sekretær for styret. Fane2-medarbeider Henning 
Lerud har tiltrådt styret ved behov. 

 

2. MØTER 
 
Det er avholdt 9 styremøter i årsmøteperioden   
AU har avholdt 25 møter. 
Det er avholdt 1 representantskapsmøte. 
Det er avholdt 2 møter i klubblederforum i perioden. 
 
Avdelinga har også vært representert i følgende fora/utvalg/organisasjoner: 
LO i Vestopplands styre: Bjørn Sigurd Svingen, Lars Bjerke (vara), Vegard Bergseng (vara) 
LO i Vestopplands representantskap: Sindre Ensrud, Tor Ivar Karlsen, Elin Bågårud, Lars Bjerke. 
Regionkonferansen for LO i Innlandet: Bjørn Sigurd Svingen, Elin Bågårud, Sindre Ensrud (vara). 
Regionrådet LO i Innlandet: Bjørn Sigurd Svingen (for LOs lokalorg). 
OFII (Opplæringskontoret for Industrifag Innlandet) - Sindre Ensrud (observatør). 
NCE Manufacturing: Bjørn Sigurd Svingen. 
NCE Manufacturing kompetanseforum arbeidsutvalget: Bjørn Sigurd Svingen. 
Avdelingslederforum Fellesforbundet Indre øst (ALF) – Bjørn Sigurd Svingen. 
Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS – Bjørn Sigurd Svingen, Einar Linnerud (frivilligrep.) 
1. maikomiteen i Vestoppland – Bjørn Sigurd Svingen, Lars Bjerke og Vegard Bergseng. 
Fellesforbundets representantskap – Sindre Ensrud (ungdomsrep.), Bjørn Sigurd Svingen. 
Fellesforbundets sentrale ungdomsutvalg: Ida Aaboen Sundet, Sindre Ensrud (vara). 
Styret i stønadskassa: Bjørn Frøsaker (leder) og Elin Bågårud (nestleder). 
Tariff-/bransjeråd Industri – Tor Ivar Karlsen. 
Leanforum Innlandet – Leandagene: Trond Olafsen, Kjell Smedsrud (vara for LO, observatør) 
Styret for Industriaksjonen: Bjørn Sigurd Svingen. 
Styret i Bolins Venner: Bjørn Sigurd Svingen, Lene Myhrvold, Stian Olafsen. 
 
Avdelinga har i tillegg vært representert ved følgende større møter/konferanser: 
Den regionale og den sentrale ungdomskonferansen i FF (digitalt), Leandagen Innlandet, 
årskonferanse Pensjon for alle, industrikonferanse FF, bransjekonferanse FF, 
organisasjonskonferanse FF og regionkonferanse FF Indre Øst. 

 

3. MEDLEMSTALLET 
 
Den 31.12.2021 var det totale medlemstallet 2 524 (2 542). 1 668 (1 676) yrkesaktive medlemmer, 
og 856 (866) ikke-yrkesaktive. (Foregående år i parentes). Avdelinga organiserte i alt 137 nye 
medlemmer i perioden. 43 medlemmer har gått bort i 2021.  

 

4. ØKONOMIEN  
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Årsresultatet viser et underskudd på kr 68 021,- 

 
5. BEVILGNINGER 

 
Det har i perioden blitt bevilget kr 102 500,- til forskjellige formål.  

 

6. VIRKSOMHETEN 
 
Digitalt årsmøte 
Årsmøtet ble gjennomført på en god måte via "Zoom", med 23 deltakere (hvorav en ekstern gjest, 
leder i avd. 74 Julie Wilhelmsen, som ønsket å lære mer om gjennomføring av digitalt årsmøte). 
 
Styret fikk fullmakt til å supplere med ny ungdomsleder i perioden. Dette har ikke styret lyktes 
med. Vi har fortsatt hatt en pandemi med store restriksjoner over oss, som har gjort det å samle 
unge medlemmer krevende. Det har også vært viktig for styret å ikke bare finne et navn til 
papiret, men noen som faktisk har utpekt seg til å bekle dette vervet. Mangelen på valgt 
ungdomsleder hadde også vært mer alvorlig, om det ikke var for at vi har flere unge og dyktige 
tillitsvalgte i styret og i klubbene. 

 
Den siste tida fram mot årsmøtet var også preget av LO-
leder Hans-Christian Gabrielsens brå og uventede bortgang, 
9. mars. På «Haugen» vaiet LO-flagget på halv stang, fram til 
begravelsen den 23. mars. Vi sendte følgende kondolanse: I 
industribyen Raufoss vaier LO-flagget på halv stang fram til 
du blir stedt til hvile. En siste hilsen til en ruvende 
industriforkjemper, fagforeningskamerat, og LO-leder som 
så altfor tidlig gikk bort. Takk for alt, og den dypeste 
medfølelse til familie og nære. 
 

Mellomoppgjøret 
Dermed ble mellomoppgjøret ledet av konstituert leder, Peggy Hessen Følsvik. LO og NHO kom til 
enighet i oppgjøret, med en økonomisk ramme på 2,7 prosent, og et generelt tillegg på 2,25 
kroner per time. Med høyere og høyere forventet prisvekst, ble dette skuffende, og ikke nok til å 
opprettholde kjøpekraften. Vi har derfor i perioden, særlig med den ekstreme priskrisa på strøm, 
hatt en reallønnsnedgang. Skuffende. 
 
1. mai – digital markering. Igjen. 
Arbeidernes dag ble nok en gang markert digitalt, som følge av smittevernsrestriksjonene. Med 
erfaringer fra året før, ble det nok en gang en felles sending på nett i regi av LO i Vestoppland. 
«Haugen» ble brukt som live-studio, og sendinga gikk ut på eteren via Facebook og Youtube. Det 
ble også lagt ned krans på minnebautaer, og gitt blomsteroppsats til æresmedlemmer på 
institusjonene (Gimle og Raufosstun). 
 
Hovedparolene var:  
NYTT FLERTALL - NÅ ER DET ARBEIDSFOLKS TUR 
BEVAR LOKALSYKEHUSENE - IKKE FORETAKSMODELLEN 
KRISA ER IKKE OVER, FØR ALLE HAR ARBEID Å GÅ TIL 
Vår innsendte parole var: UTEN INDUSTRI STOPPER VELFERDSSTATEN. 
 
Årets 1. maimarkering ble også startskuddet på valgkampen fram mot høstens stortingsvalg. 
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125-årsjubileum for Raufoss Industripark 
 

 
I forbindelse med 125-årsjubileet for Raufoss Industripark og etableringen av «Rødfos 
Patronfabrik og Krudtverk» i 1896, ønsket fagforeninga å bidra med en gave til jubilanten. Dette 
har vært en lang tradisjon, og et tegn på det nære samarbeidet mellom de lokale partene. Gaven 
vil være i form av et veggmaleri/fasadekunst på en av utstikkerveggene til bygning 5 ved 
Kortosvakta. Av tekniske årsaker er prosjektet noe forsinket, men vil bli fullført våren 2022. 
 
Bolins Venner 
Vi har fortsatt engasjementet i Bolins Venner, hvis mål er å få flyttet arbeiderboligen fra Stenberg 

tilbake til Raufoss. Leder har fungert som nestleder, medlemsansvarlig og fungerende kasserer, i 

tillegg til å ha utviklet nettsider for venneforeninga. www.bolinsvenner.no Vi bisto med å søke LOs 

kulturfond om midler, men har foreløpig ikke fått noe tilsagn. Vi håper flere av våre medlemmer 

ønsker å bli med i venneforeninga, og håper den lykkes med sitt prosjekt de neste åra. 

 
Hytte 1 
Hytte nr. 1 er lagt ut for salg til takst (1,6 mill. kr). Hytta er foreløpig ikke solgt, men vi håper 
interessen tar seg opp før sommeren. 
 
Stortingsvalg 2021 
Vi bestilte fra LO Media en anonym medlemsundersøkelse der vi fikk en pekepinn på den 
generelle politiske holdningen til våre medlemmer. Basert på dette fikk vi produsert to store 
bannere som hang på Haugen gjennom valgkampen. I tillegg produserte vi løpesedler som 
oppfordret til å bruke stemmeretten, med et klart retningsvalg. Under Raufoss Byfest arrangerte 
vi valgkamparrangement med grilling og «åpen haga» på Haugen. Det ble produsert valgannonser 
til bruk i lokalmedia, og vi bidro også i LOs lokalorganisasjons valgkamp. 
 
Bygg – Nysethvegen 4 
Parkeringsplassen og innkjørselen er asfaltert på nytt. Vi har vært på befaring hos våre nye 
naboer, som har fått en moderne og flott brannstasjon. Vi gratulerer. Det er også byttet tak på 
uthuset, og det er planlagt maling av uthuset på dugnad, til våren. 
 
Jubilantfest og merkeutdeling i Fjellhaven 
I år kunne vi endelig gjennomføre merkeutdelingsfest for både årets og fjorårets jubilanter. Pga. 
det potensielt store antallet jubilanter denne gangen, måtte arrangementet flyttes til Gjøvik 
Olympiske Anlegg, Fjellhaven. Dette var et kjempefint lokale som utgjorde en fin ramme for 
arrangementet, med god mat og drikke for 132 frammøtte. Forbundsleder Jørn Eggum bisto i 
merkeutdelingen. Utover kvelden ble det dans, og live musikk fra scenen. Avtroppende 
styremedlemmer ble takket av, og tildelt erkjentlighetstegn for sin fartstid i avdelingsstyret.  
 

http://www.bolinsvenner.no/
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Avdelingas pensjonister 
Det ble ingen pensjonisttur i år heller, dessverre. Pensjonistjulebord ble det derimot gjennomført, 
på Badeland gjestegård, med godt oppmøte, hyggelig stemning og live musikk. God mat var det 
også, så tilbakemeldingene var gode. 
 
Strømpriskrise 
Som følge av at myndighetene og politikerne har åpnet opp for importsmitte av dyre strømpriser 
gjennom overetablering av utenlandskabler, har vi havnet i ei krise som truer industri, landbruk, 
foreningsliv og den enkeltes velferd. Derfor har vi engasjert oss sterkt bak kravet om å ta tilbake 
politisk kontroll over krafta og kraftprisene. 20. januar deltok vi med fana foran stortinget, og 15. 
februar var vi med på å arrangere lokale markeringer i samme ærend. Kampen fortsetter, til vi får 
gjennomslag. 
 
Klubbene 
Vi har 23 klubber av varierende størrelse, alt i fra 3 medlemmer til ca. 400. Oppsøkende 
virksomhet har vært krevende som følge av pandemien, så det blir viktig å riste av seg 
«kontorsjuken» i tida framover. Alle medlemmer i klubbene har fått hver sin kaffekopp med 
avdelingas profilering. Enkelte klubber måtte ty til oppsigelse av sine fastlønnsavtaler og true med 
gå-sakte-aksjon, men kom til enighet før det ble konflikt. Vi merker oss at enkelte av våre 
tillitsvalgte føler på presset, og at hovedavtalens bestemmelser for partenes opptreden ikke alltid 
respekteres i alle bedrifter.  
 
Administrasjonen 
Avdelinga har bistått en rekke medlemmer i saker som er oversendt fra klubbene, samtidig som vi 
også i denne perioden har hatt stengte dører på «Haugen» ut ifra smittevernhensyn. 

 
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 80 % stillingsbrøk for å ivareta 
avdelingas oppgaver. 

 

STUDIE- OG OPPLYSNINGSARBEIDET FOR 2021 
 
Avdelinga har hatt deltakere på FTV1 og FTV2 (standardisert faglig grunnkursserie basert på 
sammensatte moduler), men generelt lite kursing og lite egne kurs. Nestleder Sindre Ensrud og 
forretningsfører Trine Karlsson har gjennomført del 1 av AOFs kursveilederskolering, og del 2 ble 
utsatt til mars 2022. I tillegg har Trine deltatt på prosjekt Styrket arbeid mot trakassering. Vi har 
også hatt deltakere på sentral samling for veiledere for FTV-serien. 

 
ÅRSRAPPORT FRA UNGDOMSUTVALGET 

 
Det er ikke supplert med ungdomsleder i perioden, og derfor har ungdomsarbeidet gått litt på 

sparebluss. Sindre og regional ungdomssekretær har vært innom klubbene i Thune og Hexagon 

Ragasco for å snakke om ungdomsarbeid. Vi ser fram til gjenåpning i samfunnet, og at det igjen 

skal spire blant de unge fagforeningsmedlemmene. 
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Årsrapport fra HVO-forum i RIP-2021. 
 

Forumet har bestått av HVO fra 

 
Lasse Walheim (Benteler) Bjørg I Wiik (Nammo).Svein Gunnar Hjartnes (Kongsberg Automotive), 
BjørnChr.Finsveen(Hunton), Tor Arne Hoel (Isiflo),Terje Nereng (Hydal),  
Tom Rudi Åsen(Plastal) Mike Arum (Topro), Svein Torsvik (Steertec), Tor Egil Brandshaug 
(Neuman), Trond Tåsås (Sintef), Daniel Heimstad (Hoff), Olav Karlsen (Agility Fuel System) Gard 
Legernes (RAB) Kjetil Nereng (Veolia), Bjørn Hansen (Thune Produkter) Hans Pedersen 
(Profillakering) 

 

Vi har hatt ei arbeidsgruppe som har bestått av 

 

Bjørg I Wiik    Nammo 

Svein Gunnar Hjartnes  Kongsberg 

Tor Arne Hoel   Isiflo 

Lasse Walheim   Benteler 

 

Retningslinjer for hovedverneombudsforum 

 

Hensikten med HVO-forumet er erfaringsutveksling, kursing og koordinering av 

vernearbeidet mellom bedrifter med tariffavtale, og å være et overordnet bindeledd mellom 

vernekorps og tillitsvalgte. 

Alle hovedverneombud i industribedrifter i Vestoppland kan sitte i HVO-forumet. 

 

Aktivitets- og handlingsplan 2021 

 

All kursvirksomhet med BHT, arbeidstillsyn osv er lagt på is frem til det kan gjennomføres 

smittevernmessig sikkert. 

Bedriftsbesøk hos forumets mange medlemmer legges også på is. 

4 møtedatoer var planlagt for 2021 (10.03 – 09.06 – 08.09 – 01.12)  

Kun 1 møte ble avholdt i 2021 p.g.a smitterestriksjoner, avstand, max antall i møterom. 

Fast tema, lov og avtaleverk, oppdatering fra arbeidstillsynet, sykefravær, kurs og                 

tilløp som andre kan lære av. 

 

Jobbe bevist med å rekrutere medlemmer til forumet. 

Øke verneombudenes betydning i bedriftens HMS-arbeid. 

Følge opp og aktivisere de som er valgt som verneombud. 

Ved valg av verneombud skal det tas hensyn til kjønn, alder og etnisk bakgrunn. 

Fremsnakke og tilrettelegge for skolering og kompetanseheving. 

 

For HVO-forum 

Lasse Walheim 
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TUR- OG JULEBORDSKOMITEEN 

 
Det har vært lite aktivitet som følge av pandemien, men det ble avholdt julebord for 
pensjonistene. 

 
FORSIKRINGSUTVALGET 2021 

  
 

Forsikringsutvalget har i år bestått av:  
Sindre Ensrud (FF), Jon Are Eikefjord (EL & IT), Kjell Smedsrud (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  (Søderberg & Partners)  
Per Johan Hvamstad  (Søderberg & Partners)  
  
Det har blitt avholdt årsmøte og to utvalgsmøter, hvor nyheter, regnskap og medlems- og 
skadeutvikling ble gjennomgått.  
  
Samarbeidet i utvalget har vært meget bra. Vi ønsker det nye utvalget lykke til videre i 
arbeidet med våre forsikringsordninger.  
  
 

For Forsikringsutvalget  
Henning Lerud  
  
 


