
 

MEDLEMSMØTE 
REFERAT  

Dato: 23.april 2018 kl. 18.00 

Sted: Kommunehuset på Tjøme 

46 medlemmer møtte 

 

Leder Linda Larsen Vassbotn ønsket velkommen. 

Deretter overtok nestleder på Fylket, Rune Mathiassen.  

Han tok opp temaet ‘’Hvorfor være medlem?’’ 

• Grunnideen: Arbeidsmenn som løfter sammen – har stor makt. 

• Alene har en liten innflytelse. 

• Må ha tro på fellesskapet. 

• En sak kan endre seg fort når arbeidsgiver får greie på at en ansatt er organisert – i 
positiv lei for den ansatte. 

• Spesielt innenfor bygg/helse – og andre sektorer – dukker det opp flere horrible 
historier. 

• De første som streika, var fyrstikkpikene. De ville ha såpe og vann på arbeidsplassen. 
Dette var for litt over 100 år siden. 

• Ved streik får de organiserte lønn fra Fagforbundet. Det får ikke de uorganiserte. De 
kan risikere å bli permittert uten lønn. 

• En får streikebidrag fra dag en – men Fagforbundet må sjekke arbeidsgiver sine 
lønnslister før utbetaling. 

• Uten en tariffavtale har en ikke rett på den 5.ferieuka. 

• Norsk minstelønn: Vi har ikke minstelønn i Norge – vi har tariffavtalen. 

• Fagforbundet har gode forsikringer. 

• Pensjon: Vi hadde gode pensjoner frem til 2011, da ble levealderjusteringen innført. 
Justering etter forventet levealder. Da ble den ‘’sikre’’ 66 % av vanlig lønn borte. Nå 
må det jobbes lenger enn til 67 år for å oppnå 66%. Det nye forliket er bedre enn det 
som er nå, og derfor anbefaler Fagforbundet at medlemmene stemmer JA. Også med 
tanke på barna våre. 

• Stipendordningen: Mange millioner deles ut hvert år.  



• Fagforbundet kan tilby mye faglig påfyll – og vi håper at mange vil benytte seg av de 
kursene vi kan tilby. 

• 1.mai: Gå i tog. Oppmøte i Tønsberg. 

• Lokale forhandlinger: Da kan vi ta saken om ønsket lønnsforhøyelse for deg. Vi vet 
hva andre tjener, og kan sammenligne. 

• Viktig å ha tillitsvalgte som står på. F.eks. kan de bli med i møter med arbeidsgiver. 

• Vi har også Kompetansesenteret og Fylket i ryggen, som bistår oss i vanskelige saker. 

• Advokat Kjetil Edvardsen slutter i Fagforbundet for å starte privatpraksis i Tønsberg. 

• Uten å være organisert, får en ikke noen av godene som de organiserte kan benytte 
seg av. 

• Vi prøver å profilere yrkesgruppene våre. 

• Mange rettigheter er kjempet frem – bl.a. sykelønnsordningen. Nå ønsker noen å 
redusere denne. 

• Fagforbundet mener at folk skal ha faste stillinger – og stillingsstørrelser som en kan 
leve av. 

• Vi har over 360 000 medlemmer. 

• Klesgodtgjøring er en lokal særavtale. Færder: Forbundene er i dialog med 
arbeidsgiver. 

• Helgejobbing/ferie: Spørsmål om dette tas med TV/HTV. 

• Fagforbundet jobber for å øke fagforeningsfradraget. Det gikk ikke med denne 
regjeringen. 

 

Med dette takket Rune Mathiassen for seg, og ble overrakt blomster som takk. 

 

Bjørg Marit Sollie, LO Favør-ansvarlig fra Sparebank 1, overtok for å fortelle oss om 
forsikringer/fordeler. 

• Alt om fordelene ligger på lofavor.no. 

• LO Favør er vårt fordelsprogram. Tilbys kun til medlemmer. Eies og drives av LO-
forbundene. 

• Last gjerne ned Favør-appen. 

• Meld dere på nyhetsbrevet til LO Favør. Da får dere all ny info rett i mailboksen. 

• Kontor i Sparebank 1 på Teie. 

• Innboforsikringen er obligatorisk i kontingenten.  

➢ Har ubegrenset forsikringssum.  

➢ Noen har helt unødvendig to innboforsikringer (hvis en har innboforsikring i et 
annet selskap). 

➢  Innboforsikringen gjelder ikke på hytta/fritidsboligen. 



➢ Dekker skadedyr som veggdyr, kakerlakker og skjeggkre. 

➢ Vanlig egenandel er kr 3000,-. Er det to medlemmer i samme husstand, med 
samme adresse, er det ingen egenandel. 

➢ Dekker ID-tyveri. 

• Naturskadeerstatning gjelder kun i Norge. 

• Knust mobilskjerm: Egenandel kr. 500,-. 

• Studenter/lærlinger: Ingen egenandel for skader over kr. 1000,-. 

• Stønadskasse: Obligatorisk i kontingenten. Utbetales ved død. 

• Gruppeforsikring: Betales individuelt. Gjelder uførhet, ulykke, død. Hvis en bestiller 
denne forsikringen når en melder seg inn i Fagforbundet slipper en helseattest. 
Angrer en senere, må helseattest fremlegges. 

• Kommer: Frivillig reiseforsikring. 

• LO Favør-reiseforsikring i Sparebank 1.  

➢ Nå også for single.  

➢ Gjelder på reise i inntil 70 dager.  

➢ Gjelder i hele verden. 

➢ Kan handle for kr. 5000,- hvis mistet bagasje ikke er kommet etter 4 timer. 
Husk å ta vare på kvitteringer. 

➢ Inkludert avbestillingsforsikring. 

• Husforsikring  

• Bilforsikring – 40% bonus med en gang. Inntil 75% på bil nr.2. 

• Fritidshusforsikring. 

• Fritidsbåtforsikring. 

• Tannhelseforsikring. 

• Gratis verdivurdering av bolig. 

• Bankfordeler: Rådgivning ved lån, sparing, pensjon, forsikring. 

• Mastercard: Trygghet ved netthandel og kjøp av billetter. Med fremvist legeerklæring 
kan en få refundert ubrukte billetter ved sykdom. 

• Det anbefales at dere sjekker med Sparebank 1 hvis dere lurer på noe ang. 
forsikringer/fordeler. Siste utgave av brosjyren er ikke helt oppdatert da det er 
kommet flere /endrede fordeler etter trykking i 2017. 

Bjørg Marit ble takket med blomster. 

 

Ref. Runa R. Tonheim 


