Fellesforbundet avd.250 ønsker velkommen til

Ordinært årsmøte 2013
Radisson Blu Royal GardenHotell
19.3.2013 klokka 1900
Til dagsorden:
1. Konstituering
2. Beretning 2012
3. Regnskap 2012
4. Budsjett 2013
5. Innkomne forslag
6. Valg
7. Avslutning
Styret i FF avdeling 250 ønsker alle medlemmer vel møtt til
årsmøte, og håper alle har anledning til å spise middag
sammen etter møtets slutt 

År 2012

Styrets konstituerte leder Kirsten Renaa ønsker velkommen og refererer innkalling og
dagsorden.
Vedtak: innkalling av 28.1.13 godkjent. Til dagsorden ba Elisabeth Sollie om ordet og
foreslo omrokkering av punkt 4 budsjett og punkt 5 innkomne forslag. Årsmøtet
godkjente dette.
TIL DAGSORDENS PUNKT 1: Konstituering – valg av møteleder og sekretær
Styret foreslår: møteleder Synøve Bergan, sekretær Trine Wold. Vedtak: godkjent
Styret foreslår ovenfor årsmøte at det nye styret får fullmakt til å underskrive
årsmøteprotokollen.
Vedtak: godkjent

TIL DAGSORDENS PUNKT 2: Beretning 2012
Styret har i perioden bestått av:
Leder
Enrique Mora
Quality Augustin
Nestleder
Kirsten Renaa
Britannia hotell
Kasserer
TrineLise Aakre
OBS!City Lade
Sekretær
Trine Wold
Rad.Blu Royal Garden
Studieleder Hildegunn Tessem
Harald’s Selskapsmat
Ungd.kont
Elisabeth Sollie
KREM kaffebar
Ungd.kont
Silje C.Rosseland
Rica Bakklandet
Styremedl
Lillian Fossmo
Clarion Bakeriet
1. vara
Ketil Fossum
Britannia hotell
2.vara
Torill Berg
Bakgården bar&spiseri (trukket seg i perioden)
3. vara
Jahangir Akhtari
IKEA restaurant
Kontrollkomitee
Elbjørg Waagbø
Anita Skaget
Anna Kotsbakk

Scandic Solsiden
Olavs Pub
Britannia

Servitørutvalget for 1 år:
Medlem
Kirsten Renaa
Britannia hotell
Medlem
Heidi Hovde
Radisson Blu RGH
Medlem
Tom Atle Aas
Rica Bakklandet
Medlem
Silje C Rosseland
Rica Bakklandet/Ågot Lian
Valgkomitee for 1 år ble valgt på årsmøtet 12.3.12 blandt de fremmøtte:
Grethe Haranes
De 3 stuer kantiner
Hildegunn Tessem Harald’s selskapsmat
Tom Atle Aas
Rica Bakklandet
Steinar Hammer
Britannia
Årsmøtet gav styret fullmakt til å konstituere seg til andre representasjoner.
LO i Trondheim
Enrique Mora og Kirsten Renaa
Vara
TrineLise Akre og Grethe J.Haranes
AØF
TrineLise Aakre

Vara
Kirsten Renaa
Norsk Folkehjelp
Lillian Fossmo
Vara
Trine Wold
STYRETS ARBEID – MØTEVIRKSOMHETEN
I 2012 har det vært avholdt 9 styremøter hvor 79 saker har vært oppe til behandling. I
perioden har også styrets representanter deltatt på vegne av medlemmene i fagforeninga på
LO i Trondheims rep.skap møter, møter i AØF, faglig politisk samling på Bakke gård,
Trondheimskonferansen, FF regionale ungdomskurs/ konferanser, 1.mai, FF lederforum i
fylket, møter med Arbeidstilsynet og opplæringskontor, klagenemda for servitørfaget,
medarrangør av lærlingekonkurransen, uttak til NM, bransjekonferanser, og i styret for
Opplæringskontoret for hotell og restaurantfag.

MEDLEMSMØTER 2012
Det har vært avholdt 2 medlemsmøter i 2012. Den 13.2.2012 med valg av streikekomitee og
streikenemd og tariffoppgjør 2012 som tema. 23 medlemmer tilstede. Den 18.5.2012 med
tariffinfo/mulig streik som tema samlet hele 54 medlemmer.

FELLESFORBUNDETS UNGDOMSUTVALG I FYLKET

2012 var et aktivt og spennende år for ungdomsutvalget, nye medlemmer og ny leder, Silje
Christin Rosseland. Vi har planlagt og deltatt på en del kurs, konferanser og seminar der vi
har lært mye, vi har vært på skolebesøk der vi har informert skole elever om rettigheter og
plikter i arbeidslivet.
Leder og nestleder deltok også en dag på sommerpatruljen på Møre, dette for å dele erfaring
og kunnskap på tvers av ADK midt, dette er noe vi kommer til å fortsette med. Nord
Trøndelag og Sør Trøndelag har deltatt på hverandre sine møter og har fått et godt samarbeid.
Marie Granøien som er nestleder ble også valgt inn i det sentrale ungdomsutvalget som
medlem og har ansvar for ADK midt, der skal hun sitte i 2 år.
Vi ble tildelt en pris i 2012 som beste ungdomsutvalg i 2011, dette ut fra bla aktiviteten,
denne ligger vi godt an til å vinne i år også!

ÅRSMØTET 2012 ble avholdt på Rica Bakklandet den 12.3.2012 med 52 medlemmer
hjertelig tilstede. Clas Delp, forbundssekretær, og Frank Schistad representerte
Fellesforbundet, og vår nestor Jorunn Giske kastet lys over årsmøtet. Britt Bratsberg,
Ragnhild Furberg, Sølvi Gimse og Oddbjørn Skjærvik fikk sine hedersbevis på langt og tro
medlemskap. Årsmøtet behandlet ordinære årsmøtesaker så som beretning, regnskap, budsjett
og valg.

SOMMERPATRULJEN 2012
Sommerpatruljen 2012 gikk i tidsrommet 2.-6.7.2012. Fagforeninga var representert hele uka
igjennom av Børge Ånesen og Silje Rosseland. Vi var også representert igjennom
Fellesforbundets ungdomsutvalg i fylket. Disse deltok på vegne av alle fagforeningene i

Fellesforbundet. Fagforeninga fikk 11 nye medlemmer under sommerpatruljen, en klar
nedgang fra i fjor, vi har klart å beholde 8 av de. På sommerpatruljen 2012 var det totalt 40
stykker fra LO og fra Fellesforbundet samla var det 10 stykker som deltok fra Sør Trøndelag.
Vi ønsker at flere vil delta fremover og ser på dette som et veldig viktig arrangement fra
Fellesforbundet og LO da vi får informert arbeidstakere om deres rettigheter i arbeidslivet.
Der vi finner mest svikt er i manglende arbeidskontrakter.
Noen av oss fra avd 250 gjekk på Solsiden sammen med arbeidstilsynet og skatteetaten noe vi
fikk stor uttelling for og håper dette samarbeidet vil fortsette i årene fremover.
LOs sommerpatrulje går på tvers, og det viktigste fokuset er arbeidskontrakter og rettigheter
etter Arbeidsmiljøloven, da mange unge jobber i bedrifter uten tariffavtaler. Resultatene blir
bedre år for år faktisk, så det er tydelig at det hjelper.
FORBUNDSSTYRET 2012
Vi er så heldige å ha Elisabeth Sollie i forbundsstyret. Hun ble valgt på Landsmøtet for
perioden som ungdommens representant – og hun er også medlem i vårt styre og tillitsvalgt på
KREM kaffebar. Elisabeth har notert seg følgende saker som har vært til behandling i
forbundsstyret:
Vi har gjennomført 8 forbundsstyremøter 2012
Dette er noen av temaene vi har hatt;
Tariffrevisjonen 2012
EUs vikarbyrådirektiv
Uttalelser fra forskjellige avdelinger:
- de som gikk igjen var vikarbyrådirektivet og tariffoppgjøret 2012.
De prioriterte oppgaver
Rapporter om tariffavtaler, kontingenttrekkavtaler og juridiske saker.
Medlems og organisasjons oversikt.
Markering av 25 års jubileet i 2013.
Budsjett for 2013.
Det fastsettes retningslinjer for ungdomsutvalget, ungdomskonferanser og
ungdomssekretæren.
Oppfølging av forskjellige landsmøteinnstillinger.
Forslag til LO kongressen.
Forbundets internasjonale virksomhet.
Økonomiske og politiske rapporter.
Innleie-vilkår knyttet til likebehandling etter lov og avtale.
Det faglig politiske samarbeidet.
Stortingsvalget 2013.
boligpolitikken – rapport fra utvalg i arbeiderpartiet.
BRANSJERÅD 2012
Leder Enrique Mora er landsmøtevalgt representant i bransjerådet for hotell, restaurant og
reiseliv. Landsmøtet 2011 vedtok å legge ned seksjonsrådene og i stedet opprette bransjeråd
fra sommeren 2012.
Bransjerådene skal blant annet følge opp utredningsarbeid som er avtalt mellom partene,
utarbeide konkrete tariffkrav basert på prioriteringer fra forbundsstyret og drøfte
bransjepolitiske utfordringer.

Bransjeråd skal:
 Delta i arbeidet og følge opp utredingsarbeid som er avtalt mellom partene.
 Utarbeide konkrete tariffkrav basert på de prioriteringer som forbundsstyret fastsetter.
 Drøfte bransjepolitiske utfordringer og problemstillinger ut over det som har en
naturlig sammenheng med tariffpolitiske spørsmål.
 Planlegge og arrangere bransjekonferanser.
Temaer som er blitt tatt opp i møtene:
 Organisasjonsutvikling/rekruttering.
 Bransjeutvikling.
 Serveringsnærings problematikken, utvikling av en helhetlig næringspolitikk for
serveringsbransjen, som tar for seg drift, alkohol, seriøsitet, kriminalitet, osv.
 Tillitsvalgt skolering, med kurs i lokale lønnsforhandlinger for tillitsvalgte i hotell og
restaurant.
 HMS arbeidsmiljø i vår bransje.
 Tariffoppgjøret 2014.

ORGANISASJONSARBEIDERENS RAPPORT 2012
I løpet av året har vi besøkt 45 ulike bedrifter med tariffavtale totalt 75 ganger. I tillegg har vi
besøkt 24 bedrifter uten tariffavtale i årsmøteperioden. Av de 24 bedriftene, har to signert
tariffavtale i samme periode.
I årsmøteperioden har vi også hatt et egenutviklet kartleggingsskjema som har vært med på de
aller fleste bedriftsbesøkene. Det resulterte i svar fra 384 medlemmer og 53 uorganiserte.
Formålet med dette skjemaet var å få en samtale med flest mulig, hvor målet var å komme i
kontakt med flest uorganiserte. Samtidig var skjemaet designet slik at vi også fikk ut noe
informasjon om hvordan våre medlemmers arbeidssituasjon vedrørende stillingsbrøk,
kursønsker og om de ønsket høyere stilling.
Rapporten fra kartlegginga er ennå ikke helt klar, men av de 53 uorganiserte jeg intervjuet, ble
23 av dem medlem samme dag. Så alt i alt var dette en vellykket måte å bruke oppsøkende
virksomhet på.
Tariffoppgjøret var viktig og det er med glede å melde at Sør-Trøndelag hadde høyest
oppmøteprosent på uravstemningen der nærmere 84 prosent av medlemmene stemte. Vårt

fylke svarte 74 prosent JA til oppgjøret, noe som bidro til at det også ble JA nasjonalt med 57
prosent.
Alt i alt var oppgjøret et av de bedre oppgjørene vi har hatt, men det er ennå langt frem igjen
til en bedre timelønn. Allerede i denne årsmøteperioden vil vi fokusere hardt på
tariffoppgjøret 2014 og allerede på sensommeren komme rundt med debatthefter,
medlemsmøter og starte diskusjonen på hva vi ønsker å kreve i neste oppgjør. Timelønn bør
være et absolutt krav om at det skal høyere opp.
Det har vært en del forhandlinger for undertegnedes del i år, slik at man ikke har fått vært så
mye ute ”på veien” som året før. Det er stadig en balansering i antall forhandlingsmøter
kontra det å være ute på oppsøkende virksomhet.
Med forhandlinger, menes det at vi bistår våre medlemmer som rådgivere i konflikter med
arbeidsgiver på steder der vi ikke har tillitsvalgte og tariffavtaler.
Antall vervede i 2012 er 196 og er litt under nivået vi lå på i 2011. (298)
Med beste ønsker om et godt 2013!

FRIKJØP AV LEDER
Enrique Mora er frikjøpt fra sin jobb som resepsjonist på Quality Augustin hver fredag for å
betjene avdelingskontoret. Hans arbeidsoppgaver er å bistå medlemmene, delta i møter med
arbeidsgiver og å løse konflikter. Enrique har også ansvaret for fagforeningas fagligpolitiske
agenda. Vi kan gratulere Enrique med ny jobb i Arbeidstilsynet fra 1.3.2013: som regionalt
verneombud for hotell og restaurantbransjen 
TARIFFREVISJONEN 2012

Tariffrevisjonen 2012 var et hovedoppgjør som var utrolig spennende for vår seksjon.
Resultatet av forhandlinger og mekling gav de med lengst ansienitet mest uttelling. Tilleggene
varierte fra 5,- til 10,- p/t. Vi fikk også inn 14 dagers permisjon med lønn til far i forbindelse
med fødsel og innleiebestemmelsene. Under uravstemingen som ble gjennomført stemte 83%
av vår fagforenings medlemmer: 74% stemte ja. På landsbasis avga 66% stemme, hvorav 57%
stemte ja og 40% nei.
Alle UB tillegg, vask og rens, kostfradrag er indeks regulert nå. I 2012 utgjorde dette 1,4%
(hvilket utgjorde 25 øre på lør- og søndagstillegg. Men prinsippet her er at det går opp hvert
år!)

FELLESFORBUNDET AVD.250 I MEDIA
2012 var også et år hvor fagforeninga profilerte saker om medlemmers lønns-og arbeidsvilkår
i media. Vi håper nå alle medlemmer vet om nettsida og facebooksida vår. Sjekk ut
http://www.fellesforbundet.no/Avdelingsliste/avd250/
http://www.facebook.com/pages/Fellesforbundet-Avd-250-Hotell-Restaurant-ogReiseliv/198716743478532
Gi oss tilbakemeldinger og tips!
KURSVIRKSOMHETEN 2012
Mange av våre medlemmer deltok på basiskurs i året som gikk. Dette kurset kjøres 2-3 ganger
pr.år, og tar for seg elementære kunnskaper i lov og avtale en tillitsvalgt må ha og som er
nyttig for alle medlemmer. I 2012 ble dette kurset kjørt med følgende deltakere:
Zaman Aslani, Anne Grethe Aune, Britt Bratsberg, Lotte Mari Ervik, Nina K Flak, Asbjørn
Flatberg, Camilla Forfang, John Carlo Helset, Heidi Z.Hovde, Gro V Johnsen, Marte Kjelaas,
Siri-Anna Kristiansen, Marthe Kroknes, Mari Krumsvik, Jeanette Lenvik, Dagrun Onsøien,
Suada Repesa, Erik Skarsheim, Bjarne Skjønhaug, Line E Stene, Martin Sveen, Danijela
Tomasevic, Renate Vigdal, Tom Erik Væhle, Siv Marie Fossen, Claudia Förster, Grete
Kotsbakk, Lisa H Garnes, Heidi Smehagen, Katarzyna Sopinska, Bernardino Aleman Alamo.
Mange av våre medlemmer har gått på felles kurs via avdelingene i Sør-Trøndelag og mange
har vært på ungdomskursene som er avholdt.

MEDLEMSSITUASJONEN
Den 31.1.2012 telte fagforeninga vår 1117 medlemmer.
Den 3.1.2013 er tallet 1095. Dessverre har vi lekket 22 medlemmer, men i perioden er det
vervet 246 medlemmer, så vårt vervemål på netto 150 er vel oppnådd. Vi har 834 kvinner og
261 menn i vår fagforening. 445 er under 30 år, og av de 1095 er 715 hovedmedlemmer.
Dessverre må vi fremdeles stryke i gjennomsnitt 15 medlemmer hvert kvartal pga.
kontingentrestanse, resten er overført andre forbund, andre avdelinger og utmeldt skriftlig.
Antall tariffavtalebedrifter i vårt område er 65, en nedgang fra 2011, men ikke reell – vi har
slått sammen de 3 Stuers kantiner til 1 (disse utgjør 15 bedrifter). Av trekkavtaler har vi nå 13.
HANDLINGSPLAN 2013
Fellesforbundet avdeling 250 har satt seg følgende mål for 2013:
 Vervemål på 200 (vi verva 298 i 2011 og 196 i 2012)
 Legge til rette for ungdomsaktivitet i egen fagforeninga og i FF ungdomsutvalg i
fylket
 Drive fagligpolitisk aktivitet som er relevant for våre medlemmer

SLUTTORD
Året 2012 var et spennende tariffoppgjør år. Tariffoppgjøret resulterte i et kraftig løft for de
som har jobbet lengst i bransjen. Mye gjenstår, målet å nå 95 % av industriarbeiderlønn er
fortsatt lang framover i tid, dessverre. For at det skal skje skal alle få lik tillegg både ungdom
og erfarne bransjearbeidere.
Etter å ha deltatt i forhandlingsutvalget i to tariffoppgjør, har jeg sett at forskjellene i
motpartens forhandlingsutvalg, by mot distrikt er et hinder til å nå vårt mål. Det var derfor
positivt å se hvor mange ungdom som ble mobilisert da resultatet ble lagt fram. Dette fordi det
er hos dem nøkkelen for å løfte lønningene våre ligger. Opplæring av tillitsvalgte i kunsten å
forhandle lokalt, møte motparten, er et steg i riktig retning.
I tariffoppgjøret 2012 kom bilag om innleie inn i vår Riksavtale. Med dette har vi som
tillitsvalgte har fått det verktøyet vi trenger for å hindre at bedrifter bruker bemanningsbyråer
fremfor å ansette egne. Et verktøy som vil gjøre sosial dumping vanskelig. Men vi må lære å
bruke verktøyet og sørge for at fast jobb blir fortsatt en rett og ikke en drøm.
Avdelingen vil ikke ha en ansatt leder dette året, men vi satser på å utdanne en lovende leder
til årsmøte 2014. I mellomtid må vi tenke på hva slags leder vi ønsker.
Til slutt, engasjement! Vi har behov for engasjerte medlemmer og tillitsvalgte for å klare
dette.

Fellsforbundet avd.250 benytter anledningen til å ønske alle oss og Fellesforbundet til lykke
med 25 års jubileet i år for stiftelsen av forbundet!

Vedtak: beretning godkjent med bemerkninger
Under møtevirksomhet:
”opplæringskontoret for hotell og restaurantfag”
Under sluttord:
”95% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn”

TIL DAGORDENS PUNKT 3: REGNSKAP 2012
Fellesforbundet avd.250
Hotell, restaurant og reiseliv
RESULTATREGNSKAP pr.31/12 2012
DRIFTSINNTEKTER:
Medlemskontigent

1205727

SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER
Lønnsrelaterte kostnader
og arbeidsgiv.avgift
Kontorutgifter
Kurs og møtevirksomhet
Reiseutgifter
Husleie
Kontingent andre org.
Aktivitet for lærlinger
Gaver og bevilgninger
Revisjon
Sommerpatrulje
FF ungdomsutvalg
SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT:

note 1
note 2

note 3
note 4

874341
150198
105959
13205
65028
41077
17523
19497
29218
8342
10814
1335202
129475

FINANSINNTEKTER/KOSTNADER
Renteinntekter

32110

SUM FINANSINNTEKTER

32110

RESULTAT ETTER FINANSPOSTER

97365

4.2.2013
(Kasserer)

(Leder)

NOTER TIL REGNSKAPET 2012

Note 1-

Lønnsrelaterte kostnader
Lønn/honorar
Tapt arbeidsfortjeneste
Arbeidsgiveravgift
Forskuddstrekk
Fagforeningskontigent
OTP
Bruspenger

Note 2-

33723
20986
38158
13092
105959

105959

Aktivitet for lærlinger
Påmelding lærlingekonk.
Utgift/stipend
Premie 2012
Utgift lærlingekonk.

Note 4

874341

Kurs og møtevirksomhet
Møter
Kurs/konferanse
Oppsøkende virksomhet
Tariffoppgjør

Note 3-

488487
6940
113515
232256
13203
16940
3000
874341

5000
22523
17523

Gaver og bevilgninger
Gaver og blomster
Bevilgninger

14497
5000
19497

19497

FELLESFORBUNDET AVD:250
BALANSE pr.31/12 2012
AKTIVA
Bank

Brukskonto (988)
Høyrente (085)
Konto (077)
Kontanter
Fordring AØF (2 lån)
Andre fordringer
Visa

168362
570314
205677
3615
130000
82940
5007

SUM EIENDELER

1165915

PASSIVA
KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD

147927
147927

EGENKAPITAL
Egenkapital pr.31/12 2011
Underskudd 2012
SUM EGENKAPITAL 31.12 2012

1115353
97365
1017988

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 31.12 2012

Vedtak: regnskap godkjent

Gjeld
Egenkapital

147927
1017988

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

1165915

TIL DAGSORDEN PUNKT 4 – BUDSJETT
Budsjett
Regnskap 2011 2012

Regnskap 2012

Budsjett 2013

DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontingent

887231

1200000

1205727

1250000

SUM DRIFTSINNTEKTER

887231
36136

1200000

1205727
25610
6500
1237837

1250000

798659

950000

874341

750000

165853

150000

150198

150000

143575

120000

67801

60000

10504

15000

13205

13000

20510

60000

65028

65000

42683

45000

41077

42000

19403

15000

17523

15000

30702

30000

19497

25000

26906

30000

292185

30000

20000

8342

9000

10500

10814

10500

38158

40000

Renter
ansv.lån
SUM

DRIFTKOSTNADER
Lønnsrelaterte kostnader
Kontorutgifter
Kurs og møtevirksomhet
Reiseutgifter
Husleie
Kontingent andre organ.
Aktivitet for lærlinger
Gaver og bevilgninger
Revisjon
Rettsgebyr
Sommerpatrulje
FF ungdomsutvalg
Oppsøkende virksomhet
Tariffoppgjør/prosjekt
Valgkamp
SUM DRIFTSKOSTNADER
(underskudd)

Vedtak: godkjent

923367

1591
19597

75000
11300

1279983

1445500

1335202

97365

1295800

TIL DAGSORDENS PUNKT 5 – INNKOMNE FORSLAG
Innen fristen 1.3.2013 var det ikke kommet inn forslag fra klubbene til avdelingas årsmøte.
Styret foreslår ovenfor årsmøtet følgende:
Det budsjetteres med 75.000,- til prosjektarbeid i forbindelse med rekruttering og det
kommende hovedtariffoppgjør i 2014.
Vedtak: godkjent

TIL DAGSORDEN PUNKT 6: VALG
Valgkomiteen som ble valgt sist årsmøte har avholdt 1 møte den 30.1.2013. Medlem Grethe
Haranes legger frem valgkomiteens innstilling for årsmøtet: (verv/navn i kursiv på valg)
Verv:
Navn:
Arbeidssted/yrke:
Leder på valg for 1 år
Kirsten Renaa
Britannia/servitør
Nestleder på valg for 2 år Elisabeth Sollie
Comfort Trondheim/resepsjonist
Kasserer på valg for 2 år
Trine-Lise Aakre
OBS! Kafe City Lade/Kokk
Sekretær (ikke på valg)
Trine Wold
Rad.Blu Royal Garden Hotell/Kokk
Styremedlem (ikke på valg) Lillian Fossmo
Clarion Bakeriet/stuepike
Styremedlem på valg for 2 årSilje Rebecca Storleer Clarion Hotel & Congress
Ungdomskontakt
(ikke på valg)
Silje Rosseland
Ågot Lian/servitør
Studieleder på valg for 2 år Eirik Odden
Clarion Hotel & Congress
1.vara for 1 år
Ketil Fossum
Britannia/resepsjonist
2.vara for 1 år
Jahangir Akthari
IKEA restaurant/kafemedarb.
3.vara for 1 år
Hildegunn Tessem Haralds selskapsmat
Kontrollkomitee
På valg for 2 år
Elbjørg Waagbø
Scandic Solsiden/KK
På valg for 2 år
Anita Skaget
Olav Pub/servitør
Ikke på valg
Anna Kotsbakk
Britannia/stuepike
Alle på valg enstemmig valg
Valgkomitee 2013/2014
Styret foreslår at valgkommiteen velges blant medlemmene på årsmøtet.
Følgende ble valgt: Silje Rosseland, Jahangir Akthari, Linda Holte, Irmelin Lorentzen
Servitørutvalget for 1 år
Kirsten Renaa påtar seg ansvaret for å finne medlemmer til utvalget
Tommy Aar fra Rica Nidelven meldte seg med en gang. Valgt!
Utvalget konstituerer seg selv.
Styret foreslår at årsmøtet gir det nye styret fullmakt til å konstituere medlemmer til de ulike
representasjoner i fagbevegelsen.
Vedtak: godkjent

