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ÅRSMØTEPROTOKOLL 2023 
 

Dato: Torsdag 27.januar 2023 
Tid: 18.00 – 20.30 
Sted: Lillesalen, Nøtterøy Kulturhus 
Antall medlemmer med stemmerett: 40 
Gjester fra Fylket: Leder av Ungdomsutvalget: Kristine K.H. Akselsen og nestleder i 
Ungdomsutvalget: Vebjørn Stigen 
 
Leder Christin Løkeberg ønsket velkommen: 
Hjertelig velkommen alle sammen til årsmøte i Fagforbundet Færder. 
Jeg har vært så heldig å få være leder i Fagforbundet Færder 
de tre siste årene. Det har vært tre fine år der jeg har lært utrolig 
masse og blitt kjent med så mange flotte og flinke folk, 
spesielt i lokalforeningen vår her i Færder, medlemmer, 
styret, men også på Fylket. Dere har vært tålmodige med meg 
og gitt meg muligheten til å vokse, og ikke minst til å være 
meg selv. Tusen takk alle sammen. Men nå går min reise 
videre, jeg har vært så heldig å få en ny jobb, så nå venter nye 
utfordringer på meg. 
Det har vært noen lærerike og utfordrende år, med pandemi, 
der vi har måtte finne andre måter å jobbe på og det å nå ut 
til dere medlemmer. Året 2023 blir et spennende år da 
Fagforbundet Vestfold og Telemark skal deles og vi skal igjen 
bli Vestfold fylke 2024. 
 
Ett minutt stillhet for de som hadde gått bort. 
 
Tale ved leder og nestleder av Ungdomsutvalget på Fylket: 
De takket for invitasjonen 

• Fortalte om ungdomsarbeidet Fagforbundet Vestfold og Telemark. 

• Har hatt mange stands på Bakkenteigen. Hos oss er det Nøtterøy vg. som er mest 
aktuell å besøke. 

• Ungdom er fra 18 – 30 år. 

• Satsingsområdene er verving, rekruttere og beholde. 
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• 2023 er et viktig år – vi skal velge våre arbeidsgivere, og Fagforbundet Vestfold og 
Telemark skal også splittes 1.1.24, så forberedelsene er i gang. Det var 2/3 flertall for 
deling.  

• Det er nedsatt to arbeidsgrupper fra de ‘’nye’’ fylkene. Det skal lages retningslinjer, 
utrede frikjøp, ha avviklingsmøter/stiftelsesmøter.  

• Skolering av tillitsvalgte og fagforening. 

• Tariffkonferanse. 

• Kontingenten for yrkesaktive er satt ned fra 1,45 % til 1,20 % av brutto lønn. 
Kostnaden av denne reduksjonen, 300 millioner - skal betales av Fagforbundet på 
fylkene og sentralt. De lokale foreningene skal ikke rammes økonomisk. Men trenger 
flere medlemmer for å få inn igjen disse millionene. 

• I år det mellomoppgjør – forhandles kun lønn. 

• Fagforbundet vil alltid kjempe for rettferdige lønninger. 

• Fagforbundet skal presse på regjeringen når det gjelder strømkrisa. 

• Kjempe for sterke offentlige tjenester. 

• Fylket bistår oss gjerne ved behov. 
Som hilsen fra Fylket fikk Fagforbundet Færder et solidaritetsbevis for barnebyen i 
Angola. 

 
Konstituering 
 
Forslag til vedtak: 
Møteleder/dirigent: Gunn Elisabeth L. Hübner 
Sekretær: Runa R. Tonheim 
Til å underskrive protokollen: Wenche B. Terjesen og Kathinka Karlsen. 
Tellekorps: Monica S. Lie og Hilde Lundstrøm. 
 
Vedtak: Forslag til konstituering godkjent. 
 
Innkalling og saksdokumenter godkjent. 
Alle med mailadresse har fått tilsendt årsmøtepapirene på forhånd. 
 
Gunn Elisabeth L. Hübner overtok så ledelsen av årsmøtet. 
 
Årsberetninger 
 
Vedtak: Alle årsberetningene er godkjent. 
 
Regnskap for 2022 
Gjennomgang ved kasserer Eva Sværd. Ingen innspill. Regnskapet er revidert og godkjent. 
Revisorrapport fremlagt på årsmøtet. 
 
Vedtak: Regnskap/revisorrapport godkjent. 
 
Innkomne saker/forslag 
 
Sak 1: 
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Styret har hatt en gjennomgang vedrørende salg av hytten. 

Styret ønsker å fremme et forslag: Salg av hytten på Gautefall. Grunnet store driftskostnader 

og påbegynnende utgifter av vedlikehold og til tider lite utleie. Regnskap vil bli fremlagt. 

Ved et evt. salg ønsker Fagforbundet Færder å oppgradere i en ny hytte/leilighet i 

Kongsbergdistriktet, slik at medlemmene vil beholde det samme medlemstilbudet. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nestleder Alexander Bommen informerte. Vi har et stort underskudd på hytta hvert år, som 

må tas av driftsbudsjettet, altså medlemmenes penger. 

Innspill: 

• Medlemmene synes det er for dyrt å leie hytta. Hva vil en eventuell utleiepris bli ved 

kjøp av ny hytte/leilighet? 

Svar: Har ingen formening om pris nå. 

• Kasserer: Hytta har alltid gått med underskudd, men ekstremt nå. Hyttestrøm blir 

ikke subsidiert. Vi må tenke på om vi vil bruke kontingentpengene på underskuddet. 

• Kanskje ville flere leid hytta hvis det var billigere? 

• Får vi info underveis? 

Svar: Styret er valgt av dere medlemmer, vi kan ikke bestemme hvordan pengene 

skal brukes. Alt blir lagt frem, dere medlemmer bestemmer. 

• Synes forslaget om slag og kjøp av nytt er bra. Utleieprisen er ikke for høy. 

• Kasserer: Det er mulig å lage et budsjettforslag, men strømpris o.l. er vanskelig å 

forutse. 

• Trenger en tv på hytta? Tven virket ikke sist helg. Få til en ordning via strømapp? Det 

var glovarmt på hytta da vi kom – det må ha kostet en del å ha så mye strøm på. Folk 

tenker gjerne ikke på strømkostnadene når dette er inkludert i leien. 

• Forslaget til styret om å komme tilbake til medlemmene med mer fakta er bra. 

• Det må ut mer informasjon om hytta og alle tilbudene/mulighetene i nærområdet. 

Svar: Alle nye medlemmer får en folder når de meldes inn, og der står det også om 

hytta. 

• Taket må repareres – hytta fremstår som nedslitt/er lite attraktiv, derfor menes det 

at utleieprisen er for høy. 

Svar: Penger til taket står på egen konto, avventer salg eller ikke. 

• Det å drifte en hytte tar tid og penger, og tidene har endret seg. 

• Tidligere var det en aktiv dugnadsgjeng som ivaretok hytta sammen med 

hyttekomiteen/var en del av hyttekomiteen 

Svar: Styret vil gjerne ha tilbake en slik dugnadsgjeng. 

• Vil vi selge en hytte i forfall? 

Svar: Da vi solgte Meheia fikk vi en høyere pris enn forventet på grunn av en 

engasjert dugnadsgjeng. 

• Tidene har endret seg, folk vil ha noe nytt. Kongsbergområdet kan by på mye. Kan 

kanskje få flere yngre til å leie. 
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• Hyttekomiteen har ønsket å kjøpe inn blant annet nytt inventar, men alt er blitt lagt 

på is med tanke på et eventuelt salg. 

Svar: Det er ikke satt av penger til oppgradering, da hytta har egen konto med penger 

til dette. 

Forslag til vedtak: Styret kommer tilbake til medlemmene når utredningen av saken er klar. 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig godkjent. 

 

Sak 2: 

Jeg ønsker å fremme et forslag til årsmøtet. 
  
Jeg ønsker at tillitsvalgte skal belønnes med en sum pr. møte, med utbetaling i desember. 
Begrunnelsen for dette er at det kanskje skaper et større engasjement i gruppen. 
  
Frivillig arbeid og dugnad er mer eller mindre vanskelig å få med folk på. Derfor denne 
henvendelsen. 
  
Med vennlig hilsen 
  
Elisabeth Westrheim 
 
 
Styrets innstilling: 
 
Styret ber om årsmøtet sin tillit til å vurdere forslaget opp mot økonomi, innenfor rammene 
av årets budsjett. 
Dette forslaget vil medføre et krav om et visst antall oppmøter på tillitsvalgtsmøtene. 
 

Innspill: 

• Det er for få plasstillitsvalgte (ptv) som stiller på tillitsvalgtsmøtene. Tenkte det kunne 
vært en gulrot. 

• Plasstillitsvalgte har vel disse møtene stort sett i arbeidstiden, og får lønn for denne 
tiden. Er det en annen måte å ‘’belønne’’ ptv-ene, siden de allerede får lønn for 
møtetiden? Kanskje ptv-ene bør tenke på at de faktisk får lønn for å ha disse møtene. 

• Det er forhandlet frem en rettighet til å kunne gå på tillitsvalgtsmøter i arbeidstiden 
med lønn. Det må jo være i alles interesse å være delaktige. Bruker en fritiden, er det 
noe annet. 
Svar: Det er i arbeidstiden, stort sett den første tirsdagen i måneden. 

• Vi har kanskje en jobb å gjøre her. 

• Vi er de samme få som møter. Noen ptv-er vet vi ikke hvem er. Ikke mange ledere 
som sier nei hver gang. Noe bør gjøres for å øke engasjementet. 

• Hvis ledere sier nei, så må dette tas til topps i kommunen via HTV/utvalgene. Snakke 
med de som ikke møter, å ha et verv som tillitsvalgt er bra å ha på CV-en. 
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Svar: Å være tillitsvalgt kan medføre telefoner på kveldstid. Av og til ringer nestleder 
til de som ikke har gitt beskjed om fravær. Å være ptv er et av de viktigste vervene vi 
har. Og vi ønsker flere ptv. 

• Kanskje noen synes det er vanskelig å være ptv. Prøve å fange opp problemet, sjekke 
på den enkelte arbeidsplass. 

• Kasserer: Noe penger er avsatt på konto øremerket ptv. Å lage en regel for 
godtgjøring kan velte fremtidige budsjett. De kan ikke få noe for møter de ikke er på. 

• En oppmerksomhet er ok.  

• Bra forslag, tidene endrer seg. Vi sliter med å få ptv, og vi har mange gode ptv. Men 
noe må gjøres. 

• Ptv har en plikt i forhold til vervet. 

• Vebjørn Stigen: Det er jo tenkt som en gulrot til ptv. Årsmøtet må gå for om styret får 
tillit til å gå videre med dette – finne en ordning som vil bidra positivt til større 
oppmøte. 

 
Vedtak: Styrets forslag vedtatt med 39 stemmer – 1 stemte mot. 
Handlingsplanen for 2023 
 
Handlingsplanen er et levende dokument. 
 
Vedtak: Handlingsplanen for 2023 godkjent. 
 
Forslag til budsjett for 2023 
 
Forslaget er basert på budsjettet for 2022. Vi ønsker å bruke mest mulig på medlemmene. 
 
Vedtak: Forslaget til budsjett for 2023 godkjent. 

 
 

Valg 
 
Avtroppende leder av valgkomiteen, Else Holbæk, gikk gjennom valglisten. Hun ba om 
årsmøtes tillit til at styret kan fylle de vervene der det mangler noen, hvis styret får noen til å 
overta disse vervene. 
 
Vedtak: Styret har årsmøtes tillit til å fylle ledige verv. 
 

ÅRSMØTE  2023 (valgliste for 2023/24)   

VALGFORSLAG      

******************************************************************* 
      

FAGFORENINGSSTYRET          

      

Leder Christin Løkeberg   23  
Nestleder Alexander Bommen   23-24  
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Sekretær Runa R. Tonheim   23-24  
Opplæringsansvarlig Else Holbæk   23-24  
Kasserer Eva Sverd   22-23  
Fane 2- ansvarlig Borgny Moen   23  
HTV i Færder kommune skal tiltre styret med alle rettigheter     

HVO i Færder kommune skal tiltre styret med talerett.      

      
YRKESSEKSJON HELSE OG 
SOSIAL YHS     

Leder Ellen Charlotte Løve Storm   22-23  
Nestleder Eva Sværd   22-23  
Styremedlem      

Styremedlem      

      

      

YRKESSEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK YST    

Leder      

Nestleder Elisabeth Westrheim   22-23  
Personlig vara      

Styremedlem      

      

      

YRKESSEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST YKKO    

Leder Runa R. Tonheim   22-23  
Nestleder Alexander Bommen   22-23  
Styremedlem Stein Glørstad   22-23  

      

      

YRKESSEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON YKA    

Leder      

Nestleder      

Styremedlem      

      

      

UNGDOMSUTVALG      

Leder Caroline Lier Ellefsen   23-24  
Personlig vara      

Styremedlem      

      

      

PENSJONISTUTVALG      

Leder Jorunn Madsen   23-24  
Nestleder Kaia Røyseth   23-24  
Styremedlem Borgny Moen   23  
Styremedlem Else Holbæk              23-24  

      

REPRESENTANTER TIL FYLKESKRETSENS REPRESENTANTSKAP OG FYLKESMØTE   

1: Leder Christin Løkeberg     
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2: HTV Færder kommune May Elisabeth Gran     

3: OTV Færder kommune Runa R. Tonheim     

      

Vara 
Nestleder Alexander 
Bommen     

Vara:  Else Holbæk , Opplæringsansvarlig    

Vara:                                                      Borgny Moen Fane 2- ansvarlig    

      

FAGFORBUNDETS KOORDINAERINGSLEDD I VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN  
Leder Christin Løkeberg  Vara Nestleder Alexander Bommen 

      

HYTTEKOMITE      

Leder Wenche B Terjesen   22-23  
Utleieansvarlig Wenche B Terjesen   22-23  
Medlem Karin K. Johansen   23  
Medlem Haseda Begic   22-23  
Medlem Monika Dagsberg                23  

      

VALGKOMITE      

Leder Elisabeth Westrheim           23-24  

Nestleder Borgny Moen   23  
Medlem Elisabeth Westrheim   22-23  
Medlem Runa Russøy Tonheim   22-23  
Person uten verv Ingeborg Teige   22-23  
Person uten verv      

      

      

OPPLÆRINGSUTVALG      

Opplæringsansvarlig Else Holbæk   23-24  
Leder YHS Ellen Charlotte Løve Storm   22-23  
Leder YKKO Runa R. Tonheim   22-23  
Leder YST      

Leder YKA      

      

KONTROLL OG REVISJONSKOMITE     

Leder Gunn Elisabeth Hübner   23-24  
Medlem Ingeborg Teige   23-24  
Varamedlem Finn Christian Aarum   23-24  

      

      

LO I VESTFOLD OG TELEMARK      

Leder: Christin Løkeberg      

      
Vedtak: Foreslåtte valg godkjent. 

 

Møteleder/dirigent Gunn Elisabeth L. Hübner takket for seg. 
 



8 
 

Årsmøteprotokoll Fagforbundet Færder 2023 
 

Takketale: 
Jorunn Madsen, leder av pensjonist- og uføregruppa, takket avtroppende nestleder Bjørg 
Gran for god jobb de årene hun har vært nestleder. 
Minnet samtidig om at gruppa har møter første torsdag hver måned, alle er velkomne.  
 
 
Så var det tid for utdeling av diplom, merker og blomster til 25- og 40-årsjubilantene. 
Leder Christin Løkeberg og nestleder Alexander Bommen sto for utdelingen. 
De som ikke kunne møte, vil få diplom og merker tilsendt i posten. 
 

25 ÅR 40 ÅR 

1. Christin Henriksen 
2. Zineta Vejzovic 
3. Nina Brynhild Andersen 
4. Anett Aasberg Andreassen 
5. Lillian Berntsen 
6. Kirsti Bjerke 
7. Tove Edvardsen 
8. May-Britt Ekeberg 
9. Laila Fevang 
10. Gulla Marielle Gamst 
11. Sadika Gecevic 
12. Oddvar Halvorsen 
13. Bille Harboe 
14. Anne Kjellaug Havstein 
15. Bente Wivestad Hjerpekjøn 
16. Grete Langås Jensen 
17. Else Karlson 
18. Kjell Marthinsen 
19. Irene Moskvil 
20. Bjørn Næss 
21. Tom Seehusen 
22. Grethe Sofie Solberg 
23. Ågot Helene Solås 
24. Line Asbjørnsen Strand 
25. Vigdis Sætevik. 

1. Jorun Christensen 
2. Marianne Kjøle Fallet 
3. Torill Hansen 
4. Ruth Marthinsen 
5. Thone Berg Palm 
6. Gunnar Jacobsen 
7. Otto Bård jensen 
8. Liss Agerbo Larsen 
9. Heidi Lisbeth Solhaug 

 
Møteleder/dirigent ble også takket med blomster, det samme ble styret og gjestene fra 
Fylket. 
Nestleder takket avtroppende leder Christin for en god jobb de tre årene hun har vært leder. 
 
 
----------------------------------------------                                                  ……………………………………………. 
Wenche B. Terjesen                                                                             Kathinka Karlsen 
 


