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Protokoll årsmøte Klubb Relacom 
 

Tid:  20.-21. mars 2012 

Sted:  Park Inn, Gardermoen 
 

1. ÅPNING / KONSTITUERING 

 
Leder Sissel Hallem åpnet møtet og ønsket velkommen.  

En spesiell hilsen til våre gjester Anders Boman og Sölve Grönlund fra Relacom Sverige 

og Tom Werner Andersen, Sønnico Tele. 

 

Presentasjon av delegater og gjester. 

 

Sissel holdt en engasjert åpningstale. 

 

Innkalling referert.  

Dagsorden referert. 

 

Dagsorden: 1. Åpning / konstituering 

  2. Årsmelding 

  3. Regnskap 

  4. Innkomne forslag (Uttalelser / tariffoppgjøret) 

  5. Budsjett 

  6. Valg 

  7. Avslutning 

 

Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent. 

 

Møtet lovlig satt. 

 

Forslag dirigent:   Knut Hamletsen & Anita Bødtger 

     Disse ble valgt 

 

Forslag referent:   Øivind Juul Schjetne 

     Denne ble valgt 

 

Forslag underskrift protokoll: Kurt Henriksen og Bjørn Berglund 

     Disse ble valgt 
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Delegatliste: 

 

Klubbstyret: 

Sissel Hallem 

Øivind Juul Schjetne 

Anita Bødtger 

Jan Andersson 

Knut Hamletsen 

Randi Solberg 

Leif  Birger Mækinen 

Knut Øyvind Andersen 

Øystein Christophersen 

 

Kontrollkomiteen: 

 Svein Eivind Solheim - forfall 

 

Avdelingene: 

Oslo/Akershus:      

 Bent Søberg     Rogaland:  

 Ole Peder Borgting     Arild Auestad 

 Bjørn Berglund     Anbjørn Marvik 

 Leif Gregersen    Hordaland: 

 Hans Jørgen Rådstoga    Magne Fromreide  

Østfold:      Møre og Romsdal  

 Bjørn Arne Andersen - forfall   Roar Longva  

Hedmark/Oppland:      Kai Even Fylling 

 Vegar J. Evensen    Trøndelag: 

 Helge Nyaas      Torkil Strøm 

 Kjell Gunnar Johnsrud    Jan Egil Skagen 

Buskerud:       Leif Stene 

 Fridtjof Jonas     Odd Sverre Pedersen 

 Thor Armand Andersen   Nordland/Troms/Finnmark: 

Vestfold:       Lars Inge Rønning 

 Jahn Vidar Turum Jahnsen    Ole Kristian Reinholdtsen 

Telemark:       Karl Tore Nordheim 

 Espen Schmitz     Kurt Henriksen 

Agder:        

 Anne Kari Mentzoni      

Oddvar Opsal Hansen  

 

36 stemmeberettigede delegater godkjent. 

3 gjester følger forhandlingene. 

 

Sissel presenterer innleder Jan Olav Andersen, leder tariffavdelingen EL & IT 

Forbundet. 

Tema for innlegget: 

- Vårt forhold til Europa/EU 

o EØS-utredningen 

- Tariffoppgjøret 2012 

o Bemanningsavtalen 
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Sölve Grönlund og Anders Boman fra Relacom AB, Sverige redegjorde fra den svenske 

virksomheten. 

Tema for innlegget: 

- Konsernutvalg 
- Bemanningsforetak 

- Nytt lederskap i Relacom 
- Lønnsforhandlingene 

o lavtlønn 
o arbeidstid 
o krav fra arbeidsgiversiden om utvidelse i ferieavviklingstiden 
o sikkerhet v/arbeid i høyden 

 
Tom Werner Andersen redegjorde fra Sønnico Tele AS 

Tema for innlegget: 

- deling av Sønnico AS til Sønnico Elektro AS og Sønnico Tele AS 

- forhandlingsordningen 

- kompetanse 

- lærlingeordningen 

- innleie 

 

2. ÅRSBERETNING 

 
Dirigenten fremla beretningen til behandling. 

 

Merknader: 

 

Pkt. Styrets arbeid: 

 

Manglende godkjenning av styre- og AU-protokoller. 

 

Forslag til vedtak: Det nye styret får fullmakt til å godkjenne de styreprotokoller og AU-

protokoller som ikke er godkjent pr. dato. 

 

Vedtak: Enstemmig godkjent.  

 

Pkt. AMU, internkontroll og HMS: 

 

Informasjon vedr. IA-avtalen, samt en gjennomgang av elementene og hva de betyr for 

ansatte, er ikke godt nok ivaretatt. Det nye styret, evt. AMUs ansattrepresentanter bes 

om at dette settes på dagsorden. 

 

Pkt. Kurs / konferanser: 

 

Vervekonferansen: Anne Kari Mentzoni deltok. 

 

Til saken hadde følgende ordet: 

Bengt Søberg, Sissel Hallem, Anita Bødtger, Knut Hamletsen, Randi Solberg, Oddvar 

Opsal Hansen, Vegar J. Evensen, Jan Andersson, Leif Birger Mækinen, Fridtjof Jonas, 

Anbjørn Marvik, Karl Tore Nordheim, Øystein Christophersen, Bjørn Berglund, Jahn 
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Vidar Turum Jahnsen, Kurt Henriksen, Espen Schmitz, Magne Fromreide, Øivind Juul 

Schjetne, Anne Kari Mentzoni 

 

Årsberetning m/vedtak og merknader enstemmig godkjent.  

 

3. REGNSKAP 
 

Kasserer fremla klubbens regnskap samt regnskap for kampfondet. 

Revisjonsberetningen ble lest. 

 

Dirigentbordet fremla kontrollkomiteens rapport til årsmøtet. 

 

Til saken hadde følgende ordet:  

Magne Fromreide, Jan Andersson, Espen Schmitz, Jan Andersson, Øivind Juul 

Schjetne, Randi Solberg, Fridtjof Jonas, Bent Søberg, Sissel Hallem, Anbjørn Marvik, 

Vegar J. Evensen 

 

Regnskapet enstemmig godkjent. 

 

Kontrollkomiteens rapport tatt til etterretning. 

 

4. INNKOMNE FORSLAG 
 

4.1 Uttalelser og andre forslag 
 

Forslag 1 

 

Klubb Relacom skal arbeide for å utvikle og bedre bedriftens seniorpolitikk. 

 

Begrunnelse: 

Mange arbeidstakere har opplevd og opplever, at bedriften mangler en god strategi på å 

håndtere arbeidstagere som etter lang tjeneste i bedriften bl.a blir svekket fysisk og 

derigjennom får redusert sin arbeidsevne. 

Klubben må tilstrebe og påvirke, at disse arbeidstakerne ikke opplever diskriminering 

og utstøting av arbeidslivet, men at det tilrettelegges på en måte som gjør at disse kan 

stå i arbeidslivet så lenge som mulig. 

 

Forslagsstiller: avd. Trøndelag 

 

Styrets innstilling: Vedtas 

 

Til saken hadde følgende ordet:  

Anne Kari Mentzoni, Sissel Hallem, Vegar J. Evensen 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

 

Forslag 2 
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Uttalelse vedr. AOF 

 

EL & IT Forbundet, Klubb Relacom er sterkt bekymret for utviklingen ved AOF, hvor 

fokus synes å være flyttet fra å være en god aktør i opplæringsbransjen med spesielt 

fokus på tillitsvalgtopplæringen, til å bli mer lik en hver annen kursleverandør, hvor 

fokus er mer på lønnsomhet enn å tilby de kurs og den opplæring fagbevegelsen trenger, 

og etterspør. 

Klubben er sterkt bekymret for en slik utvikling, og er usikker på om AOF i fremtiden 

vil være den ”opplæringsinstitusjonen” vi er tjent med å benytte oss av. 

I et slikt bilde er det betenkelig at AOF fjerner seg fra fagbevegelsen gjennom å 

rekruttere ledere og veiledere utenfor fagbevegelsen. Vi mener AOF trenger ledere som 

rekrutteres fra fagbevegelsen. Ikke ledere som kun tenker inntjening og overskudd, og 

som gjennom dette bortprioriterer tillitsvalgtopplæring og toppskolering av tillitsvalgte 

til fordel for kurs og utdanning i et marked med større marginer enn det denne type 

opplæring tradisjonelt har gitt. Det er tilbudet og etterspørselen fra fagbevegelsen som 

må stå i fokus, ikke en prioritering av salg av tjenester i konkurranse med andre 

kursleverandører. 

Vi trenger videre veiledere med erfaring og bakgrunn i fagbevegelsen til å forestå våre 

kurs og opplæring. Hvis disse prioriteres bort fremfor kursholdere med fokus på salg, 

god inntjening og høy omsetning, svekkes kompetansen i AOFs rekker til å gjennomføre 

”våre” kurs. Dette fremtvinger en utvikling hvor våre egne veiledere i større grad 

planlegger og gjennomfører våre kurs, og da i konkurranse med AOF. Vi ønsker ikke en 

slik utvikling. AOF er ”fagbevegelsens opplæringskontor”, hvor fagbevegelsen finner de 

kurs vi etterspør, og hvor disse tilbys til en pris organisasjonene har mulighet til å 

betjene. 

 

Forslagsstiller: avd. Trøndelag 

 

Styrets innstilling: Vedtas 

 

Til saken hadde følgende ordet:  

Bent Søberg, Randi Solberg 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

 

Forslag 3 

 

Det handler om framtidas arbeidsliv - veto mot vikarbyrådirektivet!  

EL&IT forb. Klubb Relacom avd. Nord-Norge oppfordrer Ap til å høre på 

regjeringskollegaer og dem saken angår, og revurdere sin støtte til vikarbyrådirektivet. 

SV og SP har I likhet med et enstemmig LO-sekretariat vedtatt å kreve at 

reservasjonsretten brukes mot EUs vikarbyrådirektiv. Unio og YS har vedtatt det 

samme. 

Det viktigste målet med vikarbyrådirektivet er å fjerne alle restriksjoner i lov- og 

avtaleverk for bemanningsselskap og vikarbyråer. Direktivet vil dermed føre til at 

grunnlaget for bruk av innleid arbeidskraft øker. Økt bruk av midlertidig ansatte 

svekker fagbevegelsen og grunnlaget for et godt arbeidsliv. Fagbevegelsen ønsker et 

arbeidsliv med faste ansettelser og trygghet for arbeid og inntekt. Faste ansettelser 

fremmer fag, fagopplæring, lærlingeordninger og fokus på yrkesfag. Det er ikke minst 
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viktig for kvinner og ungdom i arbeidslivet, som ofte blir brukt som en fleksibel 

reservearbeidskraft. 

Likebehandlingsprinsippet i direktivet blir framhevet av direktivtilhengerne. Den 

likebehandling det legges opp til er ikke likebehandling slik arbeidslivet har behov for. 

Det vil kun omfatte en brøkdel av vikarene. Likebehandling kan uansett vedtas av 

norske myndigheter når de måtte ønske. 

Det er ikke mulig å gi noen garanti for at arbeidsmiljøloven om innleie kan 

opprettholdes. Heller ikke om avtalebestemmelser mellom partene i Norge vil holde. 

Ingen kan vite det før det eventuelt blir en sak for en domstol. EL&IT forb. Klubb 

Relacom avd. Nord-Norge mener norske myndigheter og partene i arbeidslivet selv skal 

bestemme utviklingen i vikarbransjen - ikke EU- og EFTA-domstolen. 

Det er påfallende at de øvrige direktivtilhengerne i NHO og de borgelige partiene nå 

sitter stille og venter på at Arbeiderpartiet sikrer at deres vilje blir vedtatt. EL&IT forb. 

Klubb Relacom avd Nord-Norge oppfordrer Arbeiderpartiet til å lytte til LO, Unio og 

YS som representerer 1,3 millioner arbeidstakere og til Stavanger AP, Trondheim 

Arbeiderlag og en rekke andre lokallag i egne rekker. Det er ingen skam å snu! 

Å stoppe dette direktivet er et viktig steg i kampen mot sosial dumping i Norge og i 

arbeidet for å forsvare et godt arbeidsliv. 

Vi sier nei til løsarbeidersamfunnet - ja til faste ansettelser og et verdig arbeidsliv.  

 

Forslagstiller: avd. Nord-Norge 

 

 

EL&IT Klubb Relacom beklager at Arbeiderpartiet har valgt å implementere 

vikarbyrådirektivet i Norsk lov til tross for massiv motstand fra hele fagbevegelsen, og 

deres egne samarbeidspartnere i regjering, SV og Senterpartiet.  

Det viktigste målet med vikarbyrådirektivet er å fjerne alle restriksjoner i lov- og 

avtaleverk for bemanningsselskap og vikarbyråer. Direktivet vil dermed føre til at 

grunnlaget for bruk av innleid arbeidskraft øker. Økt bruk av midlertidig ansatte 

svekker fagbevegelsen og grunnlaget for et godt arbeidsliv. Fagbevegelsen ønsker et 

arbeidsliv med faste ansettelser og trygghet for arbeid og inntekt. Faste ansettelser 

fremmer fag, fagopplæring, lærlingeordninger og fokus på yrkesfag. Det er ikke minst 

viktig for kvinner og ungdom i arbeidslivet, som ofte blir brukt som en fleksibel 

reservearbeidskraft. 

Når direktivet nå er innført stiller vi følgende krav: 

 Lik lønn og arbeidsvilkår mellom fast ansatte og innleide 

 Solidaransvar for innleiebedriften 

 De tillitsvalgte må ha Innsynsrett i lønns- og arbeidsforhold  

 Kollektiv søksmålsrett 

 Lønn mellom oppdrag i bemanningsbyråene 

 Opprettholdelse av Arbeidsmiljøloven  

 

Vikarbyrådirektivet er kun ett eksempel på at EØS-avtalen fører til press på faglige 

rettigheter. Vi hilser derfor rapporten om alternativer til EØS velkommen og mener den 

må føre til endringer i vårt avtaleforhold til EU. 

 

Forslagsstiller: Anita Bødtger 
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Styrets innstilling til forslagene:  

 

Det handler om framtidas arbeidsliv - veto mot vikarbyrådirektivet!  

EL&IT Klubb Relacom beklager at Arbeiderpartiet har valgt å implementere 

vikarbyrådirektivet i Norsk lov til tross for massiv motstand fra hele fagbevegelsen, og 

deres egne samarbeidspartnere i regjering, SV og Senterpartiet.  

Det viktigste målet med vikarbyrådirektivet er å fjerne alle restriksjoner i lov- og 

avtaleverk for bemanningsselskap og vikarbyråer. Direktivet vil dermed føre til at 

grunnlaget for bruk av innleid arbeidskraft øker. Økt bruk av midlertidig ansatte 

svekker fagbevegelsen og grunnlaget for et godt arbeidsliv. Fagbevegelsen ønsker et 

arbeidsliv med faste ansettelser og trygghet for arbeid og inntekt. Faste ansettelser 

fremmer fag, fagopplæring, lærlingeordninger og fokus på yrkesfag. Det er ikke minst 

viktig for kvinner og ungdom i arbeidslivet, som ofte blir brukt som en fleksibel 

reservearbeidskraft. 

Likebehandlingsprinsippet i direktivet blir framhevet av direktivtilhengerne. Den 

likebehandling det legges opp til er ikke likebehandling slik arbeidslivet har behov for. 

Det vil kun omfatte en brøkdel av vikarene. Likebehandling kan uansett vedtas av 

norske myndigheter når de måtte ønske. 

Det er ikke mulig å gi noen garanti for at arbeidsmiljøloven om innleie kan 

opprettholdes. Heller ikke om avtalebestemmelser mellom partene i Norge vil holde. 

Ingen kan vite det før det eventuelt blir en sak for en domstol. EL&IT forb. Klubb 

Relacom mener norske myndigheter og partene i arbeidslivet selv skal bestemme 

utviklingen i vikarbransjen - ikke EU- og EFTA-domstolen. 

Vi sier nei til løsarbeidersamfunnet - ja til faste ansettelser og et verdig arbeidsliv.  

Ved implementering av direktivet stiller vi følgende krav: 

 Lik lønn og arbeidsvilkår mellom fast ansatte og innleide 

 Solidaransvar for innleiebedriften 

 De tillitsvalgte må ha Innsynsrett i lønns- og arbeidsforhold  

 Kollektiv søksmålsrett 

 Lønn mellom oppdrag i bemanningsbyråene 

 Opprettholdelse av Arbeidsmiljøloven  

 

Vikarbyrådirektivet er kun ett eksempel på at EØS-avtalen fører til press på faglige 

rettigheter. Vi hilser derfor rapporten om alternativer til EØS velkommen og mener den 

må føre til endringer i vårt avtaleforhold til EU. 

 

Til saken hadde følgende ordet:  

Leif Birger Mækinen, Sissel Hallem, Anne Kari Mentzoni 

 

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag 4 

 

Europeisk samarbeidsutvalg i Relacom 

Årsmøtet i EL & IT Forbundet Klubb Relacom krever at konsernledelsen samarbeider 

med de tillitsvalgte slik at vi får etablert et europeisk samarbeidsutvalg mellom 

tillitsvalgte i konsernets selskaper i Europa. 
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Med konsernets hovedkontor i Stockholm er det våre kamerater i SEKO som har hatt 

ansvaret for å få dette til, og de har fremmet krav flere ganger. Kravet har hittil blitt 

avvist av konsernledelsen. Det fremstår ikke tillitvekkende om vi ikke kan få en enighet 

om etablering av europeisk samarbeidsutvalg. 

Med langsiktig satsing på dagens struktur inkludert fremtidig vekst, mener vi at et 

samarbeidsforum for tillitsvalgte kan være med å bidra til at denne strategien skal 

lykkes.  

 

Forslagsstiller: Styret 

 

Til saken hadde følgende ordet: 

Anders Boman, Sissel Hallem 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt oversendt konsernledelse og nasjonal ledelse.  

 

 

Forslag 5 

 

Bolig til alle – bryt med markedstvangen! 

Boligbyggingen har de senere år blitt unntatt politisk makt og kontroll og skjer kun i 

forhold til markedsmessige hensyn, ikke boligbehovet i befolkningen. Det bygges for lite 

boliger og de som bygges er for dyre. Vi er bekymret for ungdoms og arbeidsfolks 

muligheter til å skaffe seg egen bolig framover og mener EL&IT Forbundet må sette 

boligpolitikken på den politiske dagsorden. 

Flere boliger må unntas dagens frie omsetning med tilhørende prisstigningsspiral. 

Kommunene må bygge flere ikke-kommersielle utleieboliger. Utbyggere må pålegges å 

avsette en andel av nye boliger til nøktern standard som bygges til lav rente som kan 

omsettes ut fra reell byggekostnad og indeksregulering. Husbanken må styrkes for å 

bidra til å gjennomføre den nødvendige boligsatsningen. 

Myndighetene har hevet egenkapitalkravet fra 10 til 15 %. Dette høyner terskelen for 

førstegangsetablerende og de med lavt lønnsnivå. Dagens fradragsordning for boligrente 

er en subsidiering av de dyreste boligene, og dermed de rike. Vi krever at 

egenkapitalkravet senkes til 10 % igjen og at det settes et tak på rentefradraget. 

Eiendomsskatt må utredes og innføres. 

 

Forslagsstiller: Styret 

 

Til saken hadde følgende ordet: 

Espen Schmitz, Sissel Hallem, Vegar J. Evensen, Roar Longva, Bent Søberg, Anbjørn 

Marvik, Oddvar Opsal Hansen, Randi Solberg 

 

Endringsforslag: Randi Solberg 

Følgende setning strykes: Eiendomsskatt må utredes og innføres. 

 

Vedtak: Forslaget m/endringsforslaget fra Randi Solberg enstemmig vedtatt oversendt 

EL & IT Forbundet. 
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Forslag 6 

 

Virksomhetsoverdragelse: 

Styret i klubben får i oppdrag å starte arbeidet med å få etablert en særlov for vår 

bransje som skal ivareta arbeidstakernes jobbtrygghet ved kontraktsskifter. I likhet 

med deler av transportsektoren vil vi sikre våre medlemmers mulighet til fortsatt 

ansettelse når Telenorkontrakten flyttes mellom ulike bedrifter. 

 

Forslagsstiller: Styret 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag 7 

 

Vedtekter for kampfond: 

 Ved streik betales det ut i utgangspunktet kr 500,- pr. uke pr. streikende medlem. 

Styret gis fullmakt til å vurdere denne sum ut i fra en helhetsvurdering. 

 Finansiering skjer ved at 0,15 % av dagens kontingent avsettes til kampfondet. 

 Lokale aksjoner kan også gis støtte etter søknad til klubbstyret. 

 

Kampfondets vedtekter behandles på klubbens årsmøte. 

 

Forslagsstiller: Styret 

 

Til saken hadde følgende ordet: 

Sissel Hallem, Odd Sverre Pedersen, Randi Solberg, Fridtjof Jonas, Jahn Vidar Turum 

Jahnsen 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

 

Tid:  21. mars 2012 

Sted:  Park Inn, Gardermoen 

 
36 stemmeberettigede til stede. 

2 gjester følger forhandlingene. 

 
Stein Martinsen, adm. dir. Relacom AS redegjør for den norske virksomheten og planer 

fremover. 

Tema for innlegget: 

- Omsetning og lønnsomhet 

o Konsern over budsjett pr. 02/12 

- Klimaundersøkelsen (personalsj. Viggo Larsen) 

o Måling på selskapsnivå 

o Regionnivå 

o Avdelingsnivå 

1 – 3 tiltak skal behandles på hvert nivå 

Ny klimaundersøkelse gjennomføres høsten 2012 
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- Strategi og visjon 

o Bygge, installere og drifte utstyr og nettverk: Telecom, Energi, M2M 

o Verdigrunnlag: Experience (erfarenhet), Presence (nærvær), Innovative 

power (nyskapende) 

o Telecom, Energi, M2M (Frode Bjørntvedt) 

 

4.2 Forslag til lønnsoppgjøret 

 
2 gjester følger forhandlingene. 

 
Leder innleder på tema. 

 

Forslag fra Rogaland: 

1. A-konto godtgjørelse må indeksreguleres 

2. Lønn: 

Minimum 20 000 påslag for alle.   

Pluss Oslo sitt minstelønnsforslag: 355 000 som minstelønn 

Etter 4 år: 370 000 

Etter 8 år: 400 000 

 

Forslag fra Oslo/Akershus: 

- Årsmøtet i Oslo/Akershus ønsker å legge hovedvekta på «den store hopen» i årets 

lønnsoppgjør, dvs. de med full opptjening. Vi har fattet følgende vedtak som 

sendes klubbens årsmøte: Målsetting for årets lønnsoppgjør i lønnsgruppe 3: 

- Ny minstelønn kr 355 000 

Etter 4 år kr 370 000 

Etter 8 år kr 400 000 

Andre grupper som ingeniører får gjennomsnittsøkninga på hvert trinn. 

 

Forslag fra Trøndelag: 

Avdeling Trøndelag har gjennomført flere medlemsmøter i begge Trøndelagsfylkene, og 

oppsummerer debatten rundt årets lønnsoppgjør på følgende måte: 

 

Lønn: 

- En videre utvikling mot utjevning av lønn i bransjen. 

- Kr. 20 000 i generelt tillegg. 

Alt. 

- Et lavere tillegg med en pott som protokolleres kun fordeles våre medlemmer. 

Potten må gjenspeile de lønnsforskjeller som gjelder innenfor alle grupperinger 

slik at likelønn prioriteres. 

o Lønnsspennet i vedlegg 1 endres til følgende: 

 L.gr. 1  300 000 – 315 000 – 330 000 

 L.gr. 2  330 000 – 345 000 – 360 000 

 L.gr. 3  360 000 – 375 000 – 390 000 

 L.gr. 4  400 000 

Tekst: 

- Nytt pkt. §4.2 D 
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o Arbeidsgiver skal skriftlig varsle lærlingen senest en måned før utløpet av 

læretiden om at arbeidsforholdet opphører slik det framgår av AMLs § 

14-9 (4).  

Dersom varsel ikke er gitt eller lærlingen av andre årsaker fortsetter som 

arbeidstaker i bedriften, kan han hevde seg fast ansatt i bedriften.  

 I så fall gjelder de vanlige regler om oppsigelse av fast ansatte. 

 

- Tillegg § 18 Pensjons- og forsikringsordninger. 

o Endringer av vilkår eller ytelser i bedriftens tjenestepensjon kan i 

perioden bare skje etter avtale mellom partene i virksomheten. 

 

Styrets innstilling: 

- Indeksregulering av a-kontobeløp 

- Lønnsgruppe 3: 360 000 - 375 000 -  390 000 

De øvrige lønnsgruppene fremmes det krav til i samme størrelsesorden og etter 

tidligere vedtatte prinsipper. Styret har fullmakt til å utforme disse kravene. 

 

Det avsettes også denne gang en pott som vi skal hå råderett over. Bedriften får 

evt. selv koste øvrige tillegg de ønsker å gi. 

 

Ny § 4.2 D i tråd med Trøndelags forslag 

 

Pensjon i § 18 i tråd med Trøndelags forslag 

 

Andre forhold som det må vurderes å fremme forslag i forhold til: 

o Innleie og vilkår for innleide 

o Seniorpolitikk 

o Reisebestemmelser 

o EVU 

o Lærlinger 

o Rullerende permitteringer 

o Velferdspermisjon 

o Elektronisk overvåkning 

 

Forslag fra gruppearbeid: 

Tillegg til innstillingen: Det gis et generelt tillegg på kr. 20 000 

 

Vedtak: 

Det gis et generelt tillegg til alle på kr. 20 000 

Videre: 

- Indeksregulering av a-kontobeløp 

- Lønnsgruppe 3: 360 000 - 375 000 -  390 000 

De øvrige lønnsgruppene fremmes det krav til i samme størrelsesorden og etter 

tidligere vedtatte prinsipper. Styret har fullmakt til å utforme disse kravene. 

 

Det avsettes også denne gang en pott som vi skal hå råderett over. Bedriften får 

evt. selv koste øvrige tillegg de ønsker å gi. 

 

Ny § 4.2 D i tråd med Trøndelags forslag 
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Pensjon i § 18 i tråd med Trøndelags forslag 

 

Andre forhold som det må vurderes å fremme forslag i forhold til: 

o Innleie og vilkår for innleide 

o Seniorpolitikk 

o Reisebestemmelser 

o EVU 

o Lærlinger 

o Rullerende permitteringer 

o Velferdspermisjon 

o Elektronisk overvåkning 

 

Generell debatt vedr. lønnsoppgjøret og prosessen mot avslutningen av oppgjøret. 

 

5. BUDSJETT 

 
Kasserer gikk gjennom budsjettforslaget. 

 

Framlagt budsjettforslag enstemmig vedtatt. 

 

6. VALG 

 
Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens arbeid. 

 
Leder    IPV  Sissel Hallem 

Nestleder   2 år  Øivind Juul Schjetne - studietillitsvalgt 

Kasserer   IPV  Jan Andersson 

Sekretær   2 år  Anita Bødtger  

1. styremedlem  IPV  Knut Hamletsen 

2. styremedlem  2 år  Randi Solberg 

3. styremedlem  IPV  Leif Birger Mækinen 

4. styremedlem   2 år   Vegar J. Evensen - ungdomsrepresentant 

Ihht. EL & IT Forbundets vedtekter tiltrer HVO styret.  

Øystein Christophersen tiltrer styret i kraft 

av å være HVO.  

 

1. varamedlem  1 år  Knut Øyvind Andersen 

2. varamedlem  1 år  Svein Jarle Johnsen 

Motforslag fra Øivind Juul Schjetne: Magne Fromreide 

Motforslag fra Jahn Vidar T. Jahnsen: Espen Schmitz 

Forslag frå Sissel Hallem: 

Det velges 4 varamedlemmer til styret. 

 

Vedtak: Det velges 4 medlemmer til styret 

 

Magne Fromreide enstemmig valgt som 2. varamedlem for 1 år 

 

3. varamedlem  1 år  Robert Grønhaug 
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Espen Schmitz valgt som 4. varamedlem for 1 år 

 

Personlig vara for ungd.repr.  Stein Kristian Berg 

 

Fag- og utdanningsutvalg: 

    IPV  Randi Solberg 

    2 år   

    IPV  Anita Bødtger 

    2 år  Leif Stene 

 

Kontrollkomité  1 år  Egil Ove Holte 

    1 år  Svein Eivind Solheim 

 

Valgkomite:   1 år  Odd Sverre Pedersen - leder 

      Karl Tore Nordheim 

      Anbjørn Marvik 

      Øystein Christophersen 

      Sigrunn Kristensen 

     

Til saken hadde følgende ordet: 

Randi Solberg, Øivind Juul Schjetne, Jahn Vidar Turum Jahnsen, Sissel Hallem 

 

Alle valg enstemmig. 

 

7. AVSLUTNING 
 

Leder av Klubb Relacom, Sissel Hallem avsluttet møtet med å takke funksjonærene for 

innsatsen på årsmøtet og delegatene for gode debatter og vedtak. 

Hun takket videre for tilliten gitt av årsmøtet. 

 

 

 

 

Oslo 21. mars 2012 

 

 

 

 

Øivind Juul Schjetne 

 sign. 

 

 

 

 

Kurt Henriksen     Bjørn Berglund 

         sign.       sign. 


