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Protokoll årsmøte Klubb Relacom 
 

Tid:  24.-25. mars 2015 

Sted:  Scandic hotell Ringsaker 
 

1. ÅPNING / KONSTITUERING 

 
Leder Øivind Juul Schjetne åpnet møtet og ønsket velkommen.  

Som gjester hadde klubben invitert Sölve Grönlund fra Relacom Sverige og Reidunn 

Wahl fra Forbundskontoret. 

Sölve Grönlund meldte forfall grunnet etableringen av et felles bransjeråd i SEKO hvor 

han var påsatt som leder. Leder overbrakte hans hilsninger og gave til årsmøtet. 

Reidunn Wahl ville ankomme møtet på et senere tidspunkt. 

 

Innkalling referert. 

Leder beklaget at årsmøtepapirene ikke var sendt ut rettidig. Dette berodde på forslag 

til Landsmøtet i EL & IT Forbundet, som skulle behandle forslag som ville ha stor 

betydning for klubbens videre eksistensmulighet. Klubbstyret valgte derfor å avvente 

situasjonen før dokumentene for årsmøtet kunne sendes ut. 

Leder oppfordret årsmøtet til å godkjenne innkallingen gjennom denne redegjørelsen. 

 

Dagsorden referert. 

 

Dagsorden: 1. Åpning / konstituering 

  2. Årsmelding 

  3. Regnskap 

  4. Innkomne forslag (uttalelser/tariffoppgjøret/andre forslag) 

  5. Budsjett 

  6. Valg 

  7. Avslutning 

 

Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent. 

 

Møtet lovlig satt. 

 

Forslag dirigent:   Knut Hamletsen 

     Denne ble valgt 

 

Forslag referent:   Randi Solberg 
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     Denne ble valgt 

 

Forslag underskrift protokoll: Kurt Henriksen og Knut Øyvind Andersen 

     Disse ble valgt 

 

 

Opprop delegatliste: 

 

Klubbstyret: 

Øivind Juul Schjetne 

Knut Hamletsen 

Jan Andersson 

Randi Solberg 

Robert Grønhaug 

Leif Birger Mækinen 

Are Bergli Heier 

Øystein Christophersen 

Magne Fromreide 

 

Kontrollkomiteen: 

 Egil Ove Holte 

 

Avdelingene: 

Oslo/Akershus:     Rogaland:     

 Dag Nysæter      Anbjørn Marvik   

 Lene Gjelstad      Arild Auestad  

 Hans Jørgen Rådstoga   Hordaland: 

 Stian Olsen      Vegard Aske Einen 

 Thomas Trana    Møre & Romsdal 

Østfold:       Kristoffer Giske Berge  

Hedmark/Oppland:      Kristian Heen   

 Tommy Andrè Blomquist   Trøndelag:    

 Helge Nyaas      Leif Stene 

 Kjell Gunnar Johnsrud    Torkil Strøm 

Buskerud:       Ingvar Sumstad 

 Fridtjof Jonas    Nordland/Troms/Finnmark: 

 Øyvind Kaasin     Thomas Midtgard 

Vestfold:       Ole Kristian Reinholtsen  

Telemark:       Kurt Henriksen 

 Knut Refsdal      Raymond Widje   

Agder:          

 Knut Øyvind Andersen        

 

33 stemmeberettigede delegater godkjent. 

2 gjester følger forhandlingene. 
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2. ÅRSBERETNING 

 
Dirigenten fremla beretningen til behandling. 

 

Merknader: 

 

Pkt. Kampfondet: 

Medlemmers «gjeld» til kampfondet trekkes i streikebidrag i fall konflikt før ordinært 

streikebidrag utbetales 

 

Pkt. Medlemsutvikling: 

Oppfølging av medlemsregistreringen ikke tilfredsstillende relatert til vår organisering. 

Uoversiktlig iom. at medlemssystemet relateres til Forbundets distrikter. Styret bør se 

på rutinene for oppfølging av medlemsmassen. 

 

Pkt. Kurs / konferanser: 

Leif Stene deltok ikke på Teleentreprenørkonferansen 

Bent Søberg deltok på Oslokonferansen (navneendring) 

 

Pkt. Infoarbeid / klubbavisa.no / medlemsmøter: 

Det bør settes av en andel av klubbens permisjoner til drift av klubbens webside 

www.klubbavisa.no 

Styreprotokollene legges ut på www.klubbavisa.no når disse er godkjent. (Saker 

unndradd offentligheten fjernes.) 

 

AMU, Internkontroll og HMS:  

Det rapporteres dårlig oppfølging av lederes ansvar i forhold til oppfølging av 

langtidssyke. Saken bringes inn for AMU. 

Vernetjenesten fungerer ikke optimalt. Dette settes på dagsorden og søkes forbedret. 

Opplæring av IA-kontaktene etterspørres. Saken bringes inn for AMU. 

 

Pkt. Pensjon: 

Knut Hamletsen orienterte om status på forhandlingene om pensjon i Relacom. 

Vanskelig å se om vi kommer frem til enighet om evt. ny pensjonsordning. Saken ruller 

videre 

 

Tariffoppgjøret 2014: 

Overenskomstene etterspørres. Grunnet kø hos trykkeri samt forsinkelser i prosesser 

internt i Forbundet er disse forsinket. 

 

Pkt. Innleie og underentreprise / bortsetting av arbeid: 

Lokale tillitsvalgte har innsynsrett i all dokumentasjon vedr. innleie, jfr. Kap. 14 i AML. 

Allmengjøringsforskriften må sjekkes ut i forhold til hva denne vil ha å bety for oss. Vi 

må avvente Forbundets behandling av saken. 

 

Pkt. Tiltak for bedre kjønnsbalanse i Relacom: 

Den partsavtalte handlingsplanen bør følges opp for å beholde, samt verve kvinner til de 

tekniske fagene. 

 

EL & IT Forbundets Teleentreprenørutvalg 

http://www.klubbavisa.no/
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Det understrekes viktigheten av å befeste vår posisjon overfor fagutviklingen innenfor 

vårt område og at det jobbes med å få beskyttelse av Telekommunikasjonsfaget. 

 

Årsberetning m/merknader enstemmig godkjent. 

 

 

3. REGNSKAP 
 

Kasserer la frem klubbens regnskap 

Leder la frem regnskap for kampfondet. 

Representant for kontrollkomiteen la frem Kontrollkomiteens beretning 

 

Revisjonsberetningen ble lest og tatt til orientering. 

Kontrollkomiteens rapport tatt til etterretning. 

 

Vedtak: Styret utarbeider retningslinjer for håndtering av klubbens aktiva i løpet av 1. 

kvartal i kommende årsmøteperiode. 

 

Regnskapet enstemmig godkjent. 

 

 

4. INNKOMNE FORSLAG 
 

Forslag 1 – Seniorpolitikk, info med sosial samling 
 

Styrets innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Forslag 2 – Samarbeid på tvers av avdelingene i Vest 

 

Styrets innstilling enstemmig vedtatt 

 

Forslag 3 – Krav til tariffoppgjøret 

 

Forslag fra avd. OA om et generelt tillegg på kr. 25 000,- vedtatt oversendt 

forhandlingsutvalget 

 

Forslag 4 – Uttalelser fra Årsmøtet 

 
AU delegeres ansvar for å utarbeide uttalelser til følgende pkt. 

- innleie / bortsetting av arbeid 

- organisering av Relacom AS 

- Relacoms anke av saken fra Sarpsborg tingrett 

 

 

5. BUDSJETT 

 
Leder gikk gjennom styrets budsjettforslag 

 

Framlagt budsjettforslag enstemmig vedtatt 
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6. VALG 

 
Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens arbeid. 

 
Leder    2 år  Øivind Juul Schjetne 

Nestleder   IPV  Knut Hamletsen - studietillitsvalgt 

Kasserer   2 år  Jan Andersson 

Sekretær   IPV  Randi Solberg  

1. styremedlem  2 år  Robert Grønhaug 

2. styremedlem  1 år supl. Karl Tore Nordheim 

3. styremedlem  2 år  Anne Kari Mentzoni 

4. styremedlem   IPV   Are Bergli Heier - ungdomsrepresentant 

Ihht. EL & IT Forbundets vedtekter tiltrer HVO styret.  

Øystein Christophersen tiltrer styret i kraft 

av å være HVO 

Alle valg enstemmig 

 

1. varamedlem  1 år  Magne Fromreide 

2. varamedlem  1 år  Anbjørn Marvik 

3. varamedlem  1 år  Henrik Norum 

4. varamedlem  1 år  Knut Øyvind Andersen 

Pers. vara for ungd.repr. 1 år  Jonas Iversen 

 

Kontrollkomité  1 år  Egil Ove Holte 

    1 år  Dag Nysæter 

 

Valgkomite:   1 år  Odd Sverre Pedersen - leder 

      Leif Birger Mækinen 

      Anbjørn Marvik 

      Øystein Christophersen 

      Lene Gjelstad 

      Mona Lavoll Nordnes 

 

Valgkomiteens forslag enstemmig valgt 

     

 

7. AVSLUTNING 
 

Leder av Klubb Relacom, Øivind Juul Schjetne avsluttet møtet med å takke 

funksjonærene for innsatsen på årsmøtet og delegatene for gode debatter og vedtak. 

Han takket videre, på vegne av alle tillitsvalgte for tilliten gitt av årsmøtet. 

 

 

 

 

Hamar 25. mars 2015 
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 Randi Solberg 

  sign. 

 

 

 

 

Knut Øyvind Andersen     Kurt Henriksen 

         sign.        sign. 

 

 

 

Klubbens inviterte gis ordet: 

Sölve Grönlund, SEKO Relacom Sverige 

- se leders innledning/åpning. 

Reidunn Wahl, EL & IT Forbundet 

- Reidunn innledet med en gjennomgang av situasjonen i arbeidslivet med en 

blåblå regjering, angrep på Arbeidsmiljøloven, sosial dumping og et uorganisert 

arbeidsliv. 

Samarbeidet innenfor Teleentreprenørbransjen må bli bedre og arbeidet må 

forplante seg ut over geografien. Det krever en mere offensiv holdning til verving 

i egen bedrift og innenfor bransjen. Det råder noe usikkerhet rundt hva 

allmengjøringen av timelønna på LOK’n vil ha å bety. 

- Stillingsvernet. Reidunn gir honnør til de tillitsvalgte i de prosessene som har 

vært. De har vært offensive og lett etter mulighet. Hun oppfordret alle 

medlemmer til å støtte opp om de tillitsvalgte under slike kamper. 

- Landsmøtet ble gjennomført med spennende kamper om politikk og verv. Veldig 

positivt at så mange unge deltok aktivt i debattene.Hun orienterte om valgene av 

ny ledelse. Det kan se ut som om dette ikke medfører store endringer i 

strukturen. 

 Landsmøtet vedtok å jobbe for at Norge skal ut av EØS og erstatte dette med en 

 handelsavtale. 

 Klimapolitikken ble bredt debattert. 

 Gjestene fra Honduras og det internasjonale bygningsarbeiderforbundet gjorde 

 sterkt inntrykk på Landsmøtet med sine taler. Repr. for det int. 

 bygn.arb.forbundet oppfordret til boikott av VM i Quatar i 2022, noe 

 Landsmøtet fulgte opp gjennom vedtak om uttalelse. 

- Tariffoppgjøret. Forskjellene i samfunnet øker. Dette må ligge som et bakteppe 

til lønnsoppgjøret. 

 

Ledelsens time: 

Adm. dir. Øystein Knutsen og Direktør for Internservice Viggo Larsen gjestet møtet. 

Øystein Knutsens innlegg i stikkordsform: 

- Prosjekt Føniks – en videreføring av TnT, men mere målrettet enn dette 

- Samarbeidet med organisasjonene er nødvendig for å utvikle bedriften 

 kompetanseheving 

- Relacom er rigget for å være nr. 1 for de store kundene 

 Fokus 2015: styring og ledelse for å skape endring 
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 Prosjekt forbedring PSU avsluttes og videreføres i linja 

 Lean: styring og ledelse for å skape endring i adferd 

 Det er sammenheng mellom pkt. 1 og 3 

- Relacom reforhandler avtaler hvor vi ikke tjener penger 

- Fokus på riktig bemanning gjennom å tilpasse organisasjonen. Herunder også å 

gjennomføre bemanningsjusteringer og ha økt fokus på riktig admionistrativ 

kost. 

- Knutsen tror på Relacom bare vi får strukturert bedriften. 

Resultater i konsern: 

- Norge vil gå med store negative tall i 2014. Regnskapet ennå ikke ferdigstilt. God, 

langsiktig avtale med Telenor er et være eller ikke være for virksomheten i 

Norge. Et påslag i snitt på 9,5 % i avtalen. 

- Sverige mistet avtalen med Telia, men har gått fra svært dårlige resultater til 

gode resultater siste 2 år 

- Finland har gått fra dårlige resultater til bedre resultater 

- Danmark har en stor kunde i Huawei. Beslaglegger fra 150 til 200 mann i snitt. 


