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Årsberetning 2014
I årsmøteperioden 21. mars 2014 – 25. mars 2015 har avdelingen bestått av:

Avdelingsstyret:
Leder  John Thomas Suhr (AU) Norli Libris AS
Nestleder  Maren Gulliksrud (AU) A-Møbler
Sekretær  Monica Hekkvang (AU) Lille Mei
1. styremedlem  Håkon Olav Hofstad (AU) Taxus
2. styremedlem  Sissel Traavik Teknisk Ukeblad
3. styremedlem  Morten Jacob Aasen Coop Norge
4. styremedlem  Janne Hegna MFO
5. styremedlem Siri Amundsen (AU) Ungdomsrepresentant Meny Drøbak
6. styremedlem  Roger Jacobsen Solar Norge AS
7. styremedlem  Fawsi Adem Ikea AS
Ansattrepresentant Runa Bolstad Laume  Oslo/Akershus HK
1. varamedlem  Viggo Andresen  DHL Express
2. varamedlem  Linda Blankson  Coop Norge
3. varamedlem  Tove Bjørnstad OBOS
4. varamedlem  Ebba Boye Manifest Analyse

Jorunn Martinsen har møtt på et avdelingsstyremøte for å informere om 
forbundsstyrets arbeid i løpet av 2014.

Organisasjon
Per 31.12.2014 var det i Oslo/Akershus HK til sammen 15 607 medlemmer*. 
Totalt økte medlemstallet i avdelingen med 314 i 2014. Vi satte oss som mål for 
2014 å øke medlemstallet med 2 %. Resultatet ble 2,05 %! Tallet på ordinære 
medlemmer økte med 186 (1,6%) i 2013. Samtidig som medlemstallet totalt går 
opp, ser vi imidlertid at antallet medlemmer med arbeid i tariffbundet bedrift ikke 
stiger like rakt. Av 314 nye medlemmer er 78 omfattet av tariffavtale. Turnoveren i 
medlemsmassen er i tillegg en utfordring: 2445 medlemmer ble innmeldt i 2014, 
men samme år var hele 2193 utmeldinger.

 2014 2013 2012 2011
Ordinære medlemmer (inkl Bi-medlemmer): 10959 10773 10770 10853
Studenter/lærlinger: 858 660 812 587
Æresmedl/Pensjonister/uføre:  3778 3711 3 691 3669
Totalt  15607  15293 15118 15109
(*Tallene inneholder elevmedlemmer som ikke er med i de offisielle statistikkene.)

Avdelingens rolle i forbundet
Handel og Kontor består av tre selvstendige organisatoriske ledd:
• Klubbene (på den enkelte arbeidsplass)
• Foreningene (lokal geografisk sammenslutning av klubbene og medlemmene) 
• Forbundet (Landsomfattende sammenslutning av foreningene)

Formålet med Handel og Kontor er å organisere lønnstakere og personer under 
utdanning innenfor forbundets virkeområde og å opprette avdelinger (foreninger) 
av disse. Gjennom felles retningslinjer skal forbundet gjennom gjensidig solidarisk 
samvirke mellom avdelingene skape enhet og kraft i arbeidet. For å fremme og 
samordne medlemmenes organisasjonsmessige, yrkesmessige, økonomiske, sosiale 
og kulturelle interesser.

I HK er det forbundet (sentralt eller gjennom sine regionskontorer) som har 
fullmakter til å møte arbeidsgiverorganisasjonene til forhandlinger på vegene av 
klubber og medlemmer. 
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Foreningene er det første besluttende organ medlemmene møter i den formelle 
demokratiske strukturen i organisasjonen. I avdelinga møter medlemmene 
tillitsvalgte fra andre bedrifter og hvert medlem har på årsmøtet en stemme som alle 
andre medlemmer av avdelinga. 

For at foreningen skal kunne være en aktiv pådriver for å få gjennomslag for 
saker på vegene av medlemmene, og vaktbikkje i organisasjonsdemokratiet, er 
det avgjørende at vi er selvstendige både formelt og i praksis. Dette må da selvsagt 
innbefatte økonomisk selvstendighet om det skal bety noe.

I Handel og Kontor går alle kontingentinntektene til forbundet sentralt som igjen 
fordeler midler ut til forbundets ledd etter en årlig budsjettprosess. Avdelingene 
får budsjettert egne poster i forbundets regnskap. (I motsetning til ungdommen, 
bransjegrupper, bransjeråd som inngår i forbundets økonomi). I Oslo/Akershus er 
vi i den heldige situasjonen at vi i tillegg har en solid egenkapital på ca 40 millioner 
(som hovedsakelig stammer fra oppsparte midler og salg av foreningens tidligere 
eide hytter).

Foreningen er i teorien den enheten som er nærmest klubbene/medlemmene. 
Om avdelingens besluttende organer skal gjenspeile medlemmenes interesser 
videre i forbundet må en være tett på. Avdeling Oslo/Akerhus HK er med 15607 
medlemmer Norges største fagforening. En slik størrelse gjør at vi er totalt avhengig 
av lokal LOene om vi skal kunne ha felles lokal aktivitet på tvers av bedriftene for 
våre medlemmer i et så stort område som vår avdeling dekker.

Avdelingens drift
• Avdelingen leier lokaler i Møllergata 24 i Oslo. Avdelingsleder har vært fast 

frikjøp to dager i uka. Avdelingen hatt en fulltidsansatt i prosjekt verving og 
organisering fra august 2014.

• Avdelingen bruker Hurd Regnskapsbyrå til å håndtere det praktiske rundt 
ansettelsesforholdet i avdelingen. Forbundet ved Merete Flølo Grethens fører 
avdelingens regnskap. Regionskontoret ved Kjetil Neskvern håndterer flere 
praktiske og administrative oppgaver for avdelingen, inkludert utbetalinger og 
regnskapsbilag. 

• Ellers baseres aktiviteten blant de tillitsvalgte i avdelingen seg på frivillighet og 
permisjon fra arbeidsplassen for å delta i konkrete aktiviteter.

• Det er avholdt 12 AU-møter og 12 styremøter i avdelingen i 2014. Det ble 
behandlet 206 saker i styret i 2014.

• Årsmøtet i 2014 ble avholdt 20. mars med 50 stemmeberettigede medlemmer + 
gjester. Det har vært avholdt 2 møter med representantskapet 25. september og 
30. oktober.

• De som representerer avdelingen i LO i Oslo innkalles til formøter i forkant av 
representantskap. 

• Avdelingsstyret har satt ned en rekke arbeidsgrupper, hvor det i de fleste tilfeller 
også har blitt invitert inn andre medlemmer av avdelingen for å delta i arbeidet.
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Prosjektstilling: Verving og organisering
Avdelingsstyret la våren 2014 ned en grundig jobb for å forberede oppgaven å bli 
arbeidsgiver for en prosjektstilling som skulle jobbe med verving og organisering. 
Vi meldte avdelingen inn i Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening, og bestreb 
oss på å følge intensjonene i tariffavtalen, selv før vår ansatt kom på plass og kunne 
kreve denne innført. Vi benyttet den tillitsvalgte for de ansatte på regionskontoret, 
Bodil Andersen, som rådgiver i ansettelsesprosessen, da vi selv ikke hadde noen 
ansatte å ta med i et ansettelsesråd.

Prosjektkoordinator Runa Bolstad Laume ble ansatt fra 11. august 2014

Representantskapsmøte
I representantskapsmøte den 25. september ble det satt av tid for introduksjon av 
prosjektkoordinator. Runa Bolstad Laume benyttet anledning til å gjennomføre en 
innledning om verving og organisering og hvordan dette er tenkt gjennomført i 
prosjektet. 

Organisering til 1000 og annen oppsøkende virksomhet
• Prosjektet Organisering til 1000 er prioritert satsingsområde for avdelingen. 

Målgruppen er OBOS eide kjøpesentre og er et samarbeid med LO Oslo. I 
perioden har det blitt gjennomført flere besøk på henholdsvis Lambertseter, 
Manglerud og Tveita senter. Frisørenes Fagforening tiltrådte prosjektet høsten 
2014. Fra før deltar Norsk Arbeidsmannsforbund og LO i Oslo, sammen med 
avdelinga. Finansieringa kommer fra LOs organisasjonsavdeling.

• Avdelingen deltok i uke 35 på regional verveaksjon og BI Nydalen samt 
omliggende ICA butikker fikk besøk og det ble delt ut informasjonsmatriell. 
Aksjonen var et samarbeid med representanter på regionskontoret.

• Alle de store Elkjøp -, Expert - og Lefdalvarehusene i Asker og Bærum ble besøkt 
i løpet av uke 44. Verveaksjon elektrobransjen ble gjennomført i samarbeid med 
organisajonsmedarbeider Siri Møllendal fra region øst.

• Når det gjelder handelssegmentet i HK har prioriterte samarbeidspartnere vært 
Meny, Ikea Slependen og Ikea kundesenter. 

• I kontorsegmentet har Frivillighetshuset og Teleperformance (kundesenter) blitt 
spesielt vektlagt. Førstnevnte har hatt to besøk i samarbeid med styremedlem i 
OA HK Ebba Boye. 

• I løpet av høsten har avdelingen gjort en Coop turne. Store deler av Oslo 
og Akershus sine Coop butikker er besøk sammen med Tone C. Hartz, Siri 
Møllendal og tillitsvalgt Mona på OBS Lillestrøm.

• Drøbak city har blitt besøkt samt Gunerius kjøpesenter i Oslo sentrum.
• Årets Nissepatrulje har vært i avdelingens reg. Avdelingen har stått for innkjøp 
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og bestilling av materiell samt planlegging av besøk. LO distriktskontor var med 
oss ut og Tveita senter ble besøkt samt Gunerius og Oslo sentrum. Avdelingen 
ordnet materiell til LO Nedre Romerike sin nissepatrulje på Strømmen 
storsenter.

Frikjøp
Prosjektet frikjøpte i perioden Siri Fredrikke Amundsen, Hanne Beathe Halvorsen, 
Trine Dahlstrøm og Ragnhild Killi til vervearbeid. Alle er tillitsvalgte på egne 
bedrifter og representanter i Menykjeden.

Presentasjoner og foredrag
• Både Ikea og Meny sine konsernklubber har satt verving høyt på dagsorden. 

Den 10. september var prosjektkoordinator på Gardermoen i møte med 
konsernklubben i Ikea og den 25.september ble tilnærmet samme presentasjon 
kjørt for ansatte i Meny.

• Den 23. oktober var det nasjonal arbeidslivskonferanse i Bergen.
• Prosjektkoordinator holdt en 45 minutters innledning om sammenheng 

mellom manglende heltidskultur og organisasjonsgrad i varehandel med 
spesielt fokus på arbeidsmiljø og HMS. 

• Den 16. desember var det satt av tid til oss i LO familie- og likestillingspolitiske 
utvalg hvor prosjektet ufrivillig deltid i varehandel ble knyttet sammen ved 
verving – og organisering. 

Tariffavtaler og klubber
Ark Tveita, Notabene Tveita og Dyregod Manglerud har i perioden fått tariffavtale 
som et direkte resultat av dette arbeidet. Flere er under arbeid. Runa har i samarbeid 
med John Thomas Suhr organisert årsmøte på Meny Manglerud. I møtet ble det 
etablert klubbstyre. Etter dette har avdelingen bidratt på det første klubbmøtet hvor 
de lagde en handlingsplan for klubbarbeidet ut året. 
 
Synliggjøring
• Vi hadde stand på Globaliseringskonferansen den 31. oktober og 1. november. 

Runa, Janne Hegna, Ebba Boye og Viggo Kristiansen fordelte tiden seg i 
mellom. 

• Avdelingen var representert med egen stand på LO distriktskontors yrkesfag – 
og lærlingekonferanse den 25. november. Siri Fredrikke Amundsen deltok. 

• Under streiken, hvor de bakeriansatte i Østfold var tatt ut, sto Runa streikevakt 
ved Amfi kjøpesenter i Moss sentrum. 

• Handels nordiske samarbeidskonferanse i Stockholm fant sted 28. – 29. august. 
Verving, organisering, medlemsbevaring og medlemspleie sto på dagsorden. 
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Runa deltok sammen med representanter fra forbundet. 
• Konferansen Tid for heltid er et nasjonalt arrangement i NAV sin regi. Dette 

fant sted på Fornebu den 24. september. HK Oslo – Akershus var til stede med 
vervemateriell og egen stand.

• Runa bisto LO Asker og Bærum på årets Sandvikadag.
• 26. november ble årets siste Gardermodag gjennomført. Runa deltok i 

samarbeid med LO – øvre Romerike.

Media
• Fagbladet Arbeidervern (utgave 6, 2014) som utgis av arbeidstilsynet viet to 

helsider til temaet tid for heltid i varehandelen. 
• Nettutgaven av HK – nytt laget sak om nissepatruljen. 
• Styret i avdelingen er enige om at nettsiden www.handelogkontor.org trenger en 

oppgradering. Arbeidet er påbegynt og blir sluttført i løpet av 2015.
• Meny – Ultra har hatt en egen vervebrosjyre. Den har blitt totaloverhalt og 

revidert i samarbeid med konsernklubben i Meny. Forbundet og LO- media står 
for kvalitetssjekk og trykking. 

Kompetanse
Prosjektkoordinator gjennomførte i løpet av høsten trinn 2A, 2B og trinn 3 i HK sin 
tillitsvalgskolering.

Flere medlemmer
Utover dette har en rekke andre uformelle møter og samtaler med eksisterende 
og potensielle medlemmer funnet sted. Alt i alt øker medlemstallet i avdelingen. 
Til slutt skal det nevnes det er etablert samarbeid med både forbundet og 
regionkontoret. Alle påbegynte aktiviteter og nyvunne relasjoner fortsetter inn i 
2015.

Avdelingen har følgende offisielle informasjonsorganer: 
• Lokal Tillit. Avdelingens medlemsblad utkom med 2 nummer i 2014. 
• www.handelogkontor.org. Avdelingens web-side blir oppdatert jevnlig med 

informasjon om aktiviteter og nyheter.
• Avdelingens facebook-side: https://www.facebook.com/

HandelOgKontorOsloAkershus har gjennom 2014 blitt oppdatert med nyheter 
ukentlig, og hadde pr 8. mars 2015 247 “likes”.

• I tillegg sendes det jevnlig innkallinger og annen informasjon gjennom 
brev/sms/e-post til avdelingens tillitsvalgte og medlemmer.

Kronologisk oversikt aktiviteter 2014

Trondheimskonferansen
Trondheimskonferansen i regi av LO 
Trondheim i januar. Avdelingsstyret 
var tilstede med en delegasjon, I 
tillegg betalte vi deltageravgiften for 
medlemmer etter søknad. Vi avholdt 
møte med Sør-Trøndelag HK og var 
aktive på talerstolen under konferansen, 
og fikk vedtatt tre uttalelser skrevet 
sammen med medlemmer av Sør-
Trøndelag HK under konferansen: “Støtte 
til de streikende ved Design Forum”, 
“Respekt for partene i arbeidslivet” og 
“Kampen for rettigheter hardner til”. 

Streiken i 

Design Forum

Organisasjonsprosjektet

Har du erfaring med verving?

Oslo/Akershus Handel og Kontor 

søker etter prosjektkoordinator. 

Les mer på side 3.

Tariffoppgjør

Hva har årets tariffoppgjør å si 

for deg?

Les mer på side 4.

Årsmøte

Når: 20 . mars kl 18. Mat fra kl 17.

Hvor: Statstilsattes Hus, Møller-

gata 10 (inngang Skråningen)

Mer informasjon side 7.les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6

Nr. 1. Mars 2014 – Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor
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Design Forum-konflikten
Design Forum tvang seg fram som førsteprioritering på avdelingsstyrets agenda når 
vi plutselig stod med en streik midt i Oslo Sentrum. Flere i avdelingsstyret jobbet 
kontinuerlig med å skaffe streikevakter og annen støtte til streiken. Avdelingen satt 
til slutt med en liste på 100 navn på streikevakter. Avdelingsstyrets medlemmer 
bidro selv det de kunne ved å stå streikevakt, ta runder med kaffe og boller til 
de streikende, og å ved mobilisering til og deltagelse i fanemarkeringer utenfor 
butikkene. Vi holdt appeller om saken, bl.a. på representantskapet i LO i Oslo og på 
Trondheimskonferansen. 

Streiken endte med at eieren slo bedriften konkurs. I og med at de aller fleste 
streikende var medlemmer av avdelingen, ble det i etterkant av streiken satt ned 
en arbeidsgruppe for medlemmene fra Design Forum. Det ble bestemt at gruppa 
skulle gjøre en evaluering av konflikten før, under og etter streiken, for å lære 
av de administrative, politiske og faglige erfaringene som ble gjort – til nytte for 
fremtidige konflikter. Gruppas mandat var også å jobbe videre med tiltak som 
spesielt ivaretok HK-medlemmene fra DF sine interesser. I arbeidsgruppa satt:
Fra Design Forum: Torill, Vibecke, Helene, Ina, Elisabeth, Hilde, Anette og Oda. 
Ingvild Sagmoen ble hentet inn for å forfatte gruppas rapport. John Thomas satt fra 
avdelingsstyret. Rapporten vedlegges årsberetningen.

Fanemarkering mot privatiseringer
5. februar deltok avdelingen med fana i fanemarkering mot privatiseringer av 
barnehager i Oslo kommune.

Studietur til Gøteborg
Avdelingsstyrets svenske representant Fawsi Adem arrangerte 3. og 4. mars 
tur til Gøteborg for representanter fra avdelingsstyret og LO i Oslo, for å se på 
opplæringstilbudet i svensk fagbevegelse og for å knytte kontakter forå vurdere 
mulighetene for å iverksett lignende tiltak i Oslo/Akershus. Spesielt med tanke på 
et tilbud til medlemmer som ikke er tillitsvalgte. Vi besøkte Handels regionskontor, 
LOs distriktskontor og ABF (Svenske AOF) i Gøteborg.
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Manifest årskonferanse 4. mars
Avdelingen stilte med en delegasjon på Manifest sin årskonferanse, og dekket 
deltakeravgift for medlemmer etter søknad. Maren Gulliksrud representerte oss 
på Manifest sitt årsmøte i etterkant av konferansen - og ble valgt inn i Manifests 
fagligpolitiske råd. Konferansen ble organisert av styremedlemmet i avdelingen 
Ebba Boye.

Kvinnedagen 8. mars
Avdelingen var tallrikt tilstede i 8. mars toget bak avdelingens fane.

Solidaritetsmarkering for spanske arbeidere
22. mars stilte avdelinga med fane, sammen med en rekke andre lokale foreninger 
for å vise solidaritet med spanske immigrantarbeidere i Oslo. Samtidig som det i 
Madrid var en gigantisk markering av avslutninga på en landsomfattende marsj, 
igangsatt av sosiale bevegelser i Spania, mot EUs kuttpolitikk og den spanske 
regjeringens trusler mot demokratiet. Spanielenes budskap var: “EUs kuttpolitikk 
og tap av tilkjempede sosiale rettigheter har tvunget oss til å emigrere til Norge. «Vi 
drar ikke, de kaster oss ut!»

Solidaritet med streikende lærere
På oppfordring fra Utdanningsforbundet stilte avdelingen opp i markeringer til 
støtte for lærerne, både på Youngstorget 5. april, og i Lillestrøm 21. august under 
lærerstreiken.

Arbeidernes internasjonale kampdag 1. mai
Avdelingens fane gikk slik tradisjonen er i hovedmarkeringa i Oslo. Avdelingens 
leder John Thomas Suhr hadde fått æren av å bære hovedparolen fremst i toget: “Ja 
til faste ansettelser og handlefri søndag – stans regjeringens forslag”. Avdelingen 
bar i vår del av toget parolene: “Vil du ha en kalender med bare hverdager?” 
og “En arbeidstid å leve med – nei til søndagsåpne butikker”. Fawsi Adem bar 
avdelingas fane. Vi har i tillegg lagd egne flagg som medlemmer på de andre lokale 
markeringene kan bruke for å markere avdelingas tilstedeværelse. Før toget var det 
stort oppmøte til 1. mai frokost som vi arrangerte på kantina på regionskontoret.

AAF (Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening)
John Thomas deltok på vegne av avdelingen på årsmøtet 3. juni.
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Fest-arrangement hos Heismontørene
John Thomas deltok som gjest på arrangement for Heismontørenes fagforening 
på Parkteateret 6. juni, sammen med de streikende medlemmene våre fra Design 
Forum. Oda holdt innlegg fra scenen.

Nordisk Hovedstadskonferanse 2014
John Thomas, Maren og Håkon fra avdelingsstyret, sammen med Kjetil Neskvern 
fra regionskontoret, deltok i den årlige samlingen med våre søsteravdelinger i de 
nordiske hovedstedene. Denne gangen var arrangementet lagt til Stockholm 10. – 
12. juni. Det var felles gjennomgang av aktuelle lover og tariffavtaler som gjelder 
i de forskjellige landene, samt forbundenes viktigste saker og tiltak, innen for 
eksempel strategier for verving og organisering. Samlingen la et godt grunnlag for 
videre samarbeid.

Streik ved Kulturskolene
Til støtte for de streikende lærerene i bl.a. MFO deltok avdelingen med fana i 
markering foran Stortinget 16. juni.
 
LOs sommerpatrulje
Det var 32 deltakere fra Oslo/Akershus HK som deltok på LOs sommerpatrulje 
2014. HK hadde i 2014 som foregående år den største representasjonsandelen 
blant LOs forbund, både i antall hoder og antall dagsverk. Hvert år deltar både 
erfarne og nye HKere i LOs sommerpatrulje, og er en stor bidragsyter og 
ressurs for gjennomføringen. HKs forbundsområder er hyppigst besøkt under 
sommerpatruljen i Oslo og Akershus, som et resultat av den høye deltakelsen 
fra HK. For å stimulere til aktivitet gir avdelingen full dekning av kostnader ved 
deltakelse for alle våre medlemmer. 

Paraden under «Skeive dager» 28. juni
En rekke medlemmer av avdelingen deltok i LO-seksjonen i toget, bak HK-fana. 
Sammen med bl.a. Trine Lise Sundnes og Bjørn Mietinen fra HKs ledelse.

Mela-festivalen
Avdelingen deltok på LOs stand under den flerkulturelle Mela-festivalen ved 
Rådhuset 14. – 17. august.
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Notodden Blues Festival: Somliga går med trasiga skor
Styremedlem i avdelinga Janne Hegna leder arbeidsgruppa « Somliga går med 
trasiga skor». Avdelingen var med på spleiselaget og satt opp egen buss til 
solidaritetskonserten på søndag.

Prosjekt «Somliga går med trasiga skor» blir mer og mer populært fra år til år og 
bidragsyterne økte fra 51 til 58 i 2014. Til sammen 19 av LOs forbund er nå med på 
spleiselaget og gjør det mulig at vi er hovedsamarbeidspartner med Notodden Blues 
festival med alt det innebærer av profilering.

Prosjektet har egen stand i 3 dager (Norsk Folkehjelp, LO, forbund og fagforeninger, 
Help, LOfavør og Sparebank 1-forsikring). Prosjektet har utviklet eget materiell 
brosjyra «Tør du stå alene» og egen brosjyre i forbindelses med regjeringas forslag 
til endringer i Arbeidsmiljøloven « Fleksibilitet eller lua i hånda?». I tillegg til quiz 
og salg av Somliga T-skortene til inntekt for Norsk Folkehjelp. Et ekstra pluss var det 
at LO leder Gerd Kristiansen og LO sekretær Peggy Hessen Følsvik tok seg tid til å 
stå på standen. De var videre tilstede under hele festivalen og deltok på samtlige av 
arrangementene.

Barrikaden Blueskro var et nytt tilskudd i 2013 og blei videreført i 2014. Vi 
arrangerte blueskro fredag og lørdag fra 12.00 -18.00. Vårt eget husband, Rolf 
Raddis Band, er et populært innslag og spilte begge dager.I tillegg spilte Damer 
i Blues og Caravan Blues Band. Det ble så mye folk på Barrikaden at det av 
sikkerhetsmessige grunner ble steng dørene og folk stod i kø utenfor, både fredag 
og lørdag ettermiddag. Vi videreførte også fotoutstillingen « 100 år med industri og 
fagbevegelse», denne gang knyttet til 100 års jubileet til LO Notodden. 

Årets solidaritetskonsert « Somliga går med trasiga skor» ble tidenes beste, og 
artister denne gang var Reidar Larsen and The Storytellers og Anne Grete Preus 
med band. Det var musikalsk en veldig sterk og flott konsert og det var i overkant av 
3000 tilstede.

Innsamlingen til Norsk Folkehjelp ble rekordstor! Tilsammen kom det inn over 
140.000,- kr

Fet Lenser/Øyeren-dagen 18. august 
Arbeidernes dag på Fet Lenser som ble som vanlig markert første søndag i august. 
Vi avlyste fellestransport til da syngende teater tok en pause i år, i påvente av nytt 
show i 2015.
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Fredagsdemonstrasjonene
Avdelinga tilsluttet seg fredagsdemonstrasjonene til støtte for Gaza
Denne sommeren ble den palestinske befolkningen utsatt for massive Israelske 
angrep. Hver fredag samlet en rekke lokale fagforeninger og organisasjoner seg 
foran Stortinget for å markere sin avsky. Arrangert av: Fellesutvalget for Palestina, 
og Palestinakomiteen.

AAF-tariffkonferanse
John Thomas deltok på vegne av avdelingsstyret på AAFs tariffkonferanse 26. august

Streik ved bakeriene i Østfold.
John Thomas, Fawsi, Håkon og Runa m.fl. deltok som streikevakter ved 
flere anledninger i Østfold hvor 5 bakerier var tatt ut i streik på NHO 
Butikkoverenskomsten. Avdelingen satte opp felles transport til markeringen 14. 
september utenfor bakeriet i Gamlebyen i Fredrikstad.

Åpent medlemsmøte om søndagsåpne butikker
Under Globaliseringskonferansen på Oslo Kongressenter Folkets Hus 31. oktober, 
gjennomførte avdelingen et åpent medlemsmøte om søndagsåpne butikker. 
Paneldebatt med forbundsleder Trine Lise Sundnes, leder av Fremtida i våre hender 
Arild Hermstad, og den norske Kirke ved Paul Erik Wirgenes. Diskusjonen ble ledet 
av avdelingens leder John Thomas Suhr. Deltakeravgift for dagen ble betalt for alle 
medlemmer som kom på møtet, og for andre dager etter søknad.

Kvinner på Tvers
Siri Fredrikke Amundsen representerte avdelinga i forberedelsene til og under 
konferansen. Vi bevilget penger til arrangementet og betalte deltageravgiften for 
medlemmer etter søknad. 

Rød-grønt Follo-samling
John Thomas og Siri Fredrikke Amundsen deltok 12. – 13. september på LO Follo 
sin konferanse på Mastemyr for å samle de rød-grønne partier og fagbevegelse 
i Follo i forkant av kommunevalgene. markeringer til støtte for de streikende 
lærerene, både eiderne 

Rogalandskonferansen 17. – 19. september
Avdelingsstyret la årets styrekonferanse til den årlige Rogalandskonferansen i 
Sandnes arrangert av LO lokalt i området. Vi var aktive og markerte oss godt i 
debattene fra talerstolen.

Fanemarkering i protest mot regjeringas angrep på arbeidsmiljøloven
23. september deltok avdelinga på den første markeringa på Youngstorget 
for å protestere mot at regjeringen hadde annonsert høring om endringer av 
arbeidsmiljøloven.

Medlemsmøte
25. september avholdt avdelingen medlemsmøte i region Øst sine lokaler. Tema 
var regjeringens angrep på arbeidsmiljøloven. Og vi fikk besøk av Andre Nerheim, 
spesialrådgiver i LO og tidligere rådgiver hos Arbeidsdepartementet.

Grensekonferanse Østfold HK
Håkon Olav Hofstad deltok på grensekonferansen 14. oktober på vegne av 
avdelingen.
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Politisk pub på Kulturhuset
6. november ble det arrangert politisk pub av LO i Oslo, De Facto, Manifest og For 
Velferdsstateten. Temaet var kampen om åpningstiden. Her deltok John Thomas 
Suhr og Fawsi Adem i panelet.

AAF-streiken: Historisk streik i fagbevegelsen
For første gang i historien gikk HK- organiserte ansatte i fagbevegelsen ut i streik i 
et lønnsoppgjør. HK-fagbevegelsen streiket fra 13.- 25.11.2014. Handel og Kontor og 
Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening (AAF) gikk til mekling og senere streik, 
da de ordinære forhandlingene ble brutt i september etter at arbeidsgiverne nektet 
HK innsyn i lønna til alle dem som omfattes av tariffavtalen det forhandles om. 

Handel og Kontor mener det er helt umulig å drive reelle lønnsforhandlinger 
uten tilgang til all lønnsstatistikk. HK viste til tall fra Statistisk sentralbyrå og HKs 
egne lønnsstatistikker, hvor ledere har hatt lønnsvekst på 7,1 prosent fra 1. oktober 
2012 til 1. oktober 2013. De samme tallene viser at årslønna til HKs medlemmer i 
fagbevegelsen i gjennomsnitt ligger 70.000 kroner under sammenlignbare grupper i 
SSB sin statistikk, som betyr en lønnsnedgang for våre medlemmer.

Streiken ble avblåst 25.11.2014 etter at HK fikk fullt innsyn i lønn, og enighet 
om å heve de laveste lønnstrinnene fra 28 til 45 med kr 12 000,- og de høyere 
lønnstrinnene fra 46 og oppover med 2,9 %.

Avdelingsstyret tok runder i Oslo Sentrum med kaffe og boller til de som var tatt 
ut i streik. Vi deltok i fanemarkeringer, og på streikeøl, hvor avdelingsleder John 
Thomas Suhr holdt tale.

Dagskonferanse Oslo AP og LO i Oslo
Avdelingen deltok på dagskonferanse i regi av Oslo AP og LO i Oslo 18. november.

Tilstelning for 25- og 40 års jubilantene i avdelingen
Som tradisjon tro ble årets jubilanttilstelning avholdt 20.november i Spiseriet 
Møller, Folkets Hus i Oslo. 28 stykker deltok. Ved siden av god mat og drikke ble 
det holdt en hilsningstale fra leder i Oslo/Akershus HK John Thomas Suhr og 
underholdning ved Kari Svendsen. Og kvelden ble rundet av med utdeling av nål og 
diplom til den enkelte deltager. 
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Fanemarkering mot kutt i Oslo-budsjettet
Avdelingen stilte med fana i markering foran rådhuset for å protestere mot kuttene i 
Oslo-budsjettet 11. desember.

8. mars komiteen
Fra avdelingen stilte Linn Andersen opp i møter og arbeid fram mot markeringen av 
kvinnedagen 8. mars 2015.

Solidaritet med havnearbeidere i konflikt
• Avdelingens leder John Thomas Suhr er medlem av solidaritetskomiteen for 

havnearbeiderne, som er ledet av Vegard Holm. Fra HK sitter også Kristine 
Larsen fra Tromsø.

• 8. januar deltok avdelingen på stor-møte for havnearbeiderne på Kafeteateret.
• 30. mars - 1. april deltok John Thomas Suhr, Fawsi Adem og Linn Andersen fra 

avdelinga på aksjoner sammen med havnearbeiderne i Tromsø.
• 5. april stilte avdelinga på Solidaritetsmarkering for havnearbeiderne på 

Youngstorget. Sammen med Sør-Trøndelag HK, Trondos sin fane og 4 faner fra 
Østfold markerte HK seg godt med en solid faneborg!

• 26. -28. mai deltok John Thomas, sammen med Ina og Torill fra Design Forum, 
i aksjoner i Tromsø til støtte for havnearbeiderne.

• Viggo, Linn og Sissel var i Tromsø med fana 3.-7. november for å markere støtte 
til blokadevaktene som var i retten etter å ha blitt innbrakt av politiet under 
en av de tidligere aksjonene. Avdelingens medlem Alexander Kvedalen (LO i 
Oslo) var en av disse. Det var kommet støttespillere fra hele landet til Tromsø i 
forbindelse med rettssaken. 

• Det ble holdt demonstrasjoner på torget alle dager på dagtid samt appeller på 
kveldstid, vi delte ut løpesedler rundt omkring i byen. Vi demonstrerte hver 
ettermiddag når hurtigruta la til kai; politiet kom også hver gang. På nytt ble 
en gjeng blokadevakter innbrakt av politiet. Det hele ble også behørig omtalt i 
Nordlys avis.

Faglig Senter for papirløse
Avdelinga har sammen med Norsk Folkehjelp, LO i Oslo, Fagforbundet i Oslo og 
flere andre foreninger jobbet for at det i Oslo skal opprettes et faglig senter for 
papirløse innvandrere, etter inspirasjon fra tilsvarende senter i Sverige. Her har 
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John Thomas og Linda Blankson (COOP Alnabru) deltatt. På LO kongressen i 2013 
ble følgende vedtatt:

«Papirløse arbeidstakere blir i økende grad utnyttet som billig arbeidskraft av 
useriøse arbeidsgivere. LO vil arbeide for at det opprettes et informasjonssenter 
som skal bistå og verne denne gruppen arbeidstakere som ikke gis faglige og 
grunnleggende rettigheter i samfunnet. LO må vise solidarisk støtte til en sårbar 
gruppe i det norske samfunnet»

Arbeidsgruppa har i 2014 jobbet videre for at vedtaket skulle settes ut i livet.

Bevilgninger gjort i 2014:
Følgende bevilgninger er vedtatt i avdelinga i 2014:

Streik Design Forum  3000 (Avsatt klubbkasse) 
Manifest:  30 000
Globaliseringskonferansen:  10 000
Somliga går med trasiga skor:  7500
Norsk Folkehjelp  5000
AEF 2014  2000
Norsk Havnearbeiderforening streikefond 3000
Kvinner på Tvers  5000
Nei til EU - utredning  5000
Flomkatastrofen i Bosnia  20 000
Øyerendagen  7500
“Prøysen i Oslo”  1000
Broen til framtiden  10 000
AEF 2015  2000
Palestinakomiteen  2000
Operasjon Ved  3000
Attac Norge  10 000
Norsk havnearbeiderforening streikefond  10 000 
Bøtefondet Havnearb.  10 000
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Deltagelse i lokale LO avdelinger
Vi har fortsatt i 2014 lagt vekt på å ha representanter i, og tettest mulig samarbeid 
med, alle lokal-LOene i Oslo/Akershus

LO Asker og Bærum
• Monica Hekkvang besøkte representantskapsmøtet i LO Asker og Bærum 9. 

oktober på vegne av avdelingsstyret.
• Vi har bidratt på LO sin stand under Sandvika Byfest lørdag 30.08. med 

Daniel Walter og Runa Bolstad Laume. Hvor det ble delt ut informasjons- og 
vervemateriell, samt profilartikler. 

• Avdelinga sendte inn høringssvar til Bærum kommune under høringsrunden 
om forsøksordning med søndagsåpne butikker i Bærum kommune. Tilsvarende 
høringssvar på grunnlag av HK sin tekst ble sendt inn av LO i Asker og Bærum.

• I samarbeid med avdelingsleder John Thomas Suhr og informasjonsavdelingen 
i Handel og Kontor har Daniel Walter skrevet en rekke leserinnlegg og fått 
medieoppslag i regionalavisen Budstikka imot søndagsåpne butikker, streiken i 
Design Forum og andre emner som er viktige for fagbevegelsen.

• I begynnelsen av 2014 jobbet vi hardt rundt utviklingen av huset til å ivareta 
interessene i forbindelse med vår eierandel i Folkets Hus 

LO Øvre Romerike
• Synnøve Vian (LO Øvre Romerike) og Rodgeir R.S. Nilsen fra HK har sittet 

i styret. LO avdelinga arrangerte 14. og 15. november en konferanse hvor 
avdelingsstyret var representert ved Roger Jakobsen (Solar Elekroengros).

LO Nedre Romerike
• Runa Bolstad Laume (Oslo/Akershus HK), Viggo Andresen (DHL) og Marius 

Svendsen (Elkjøp) sitter i styret.

LO Follo
• Annar Bakken (HK region Øst) og Kamilla Lunden (Panduro Hobby), Martin 

Bakken (NMBU) og Geir Gamborg (NAF) har sittet i styret i LO Follo. LO Follo 
har jobbet mye med prosjektet sitt Rød-Grønt Follo 2015. Nestleder Kamilla 
Lunden har hatt 20 % stilling i prosjektet. Det innebærer å få til samarbeid 
mellom foreninger og politiske parti på venstresida ifm kommunevalget 2015. 
Høsten 2014 deltok avdelingsstyret ved John Thomas Suhr (Norli Libris) og 
Siri Fredrikke Amundsen (Meny Drøbak) på en konferanse som var en del av 
prosjektet.



16

LO i Oslo
• I styret har Torbjørn Brox Webber (HK region Øst) vært kasserer og Maren 

Gulliksrud (tidl. A-Møbler) har vært varastyremedlem. 

I representantskapet i LO i Oslo har avdelingen hatt følgende representasjon:

Representanter:
1. Adem Fawsi (Ikea Furuset)
2. Sissel Traavik (Teknisk Ukeblad)
3. Maren Alexandra (Gulliksrud A-Møbler)
4. Sissel Hallem (Fellesorganisasjonen)
5. John Thomas Suhr (Norli Libris AS)
6. Mikael Kristoffersen (ICA Norge)
7. Merethe Ruud (Student)
8. Halvard Pihl Haugen (Kraft Food Norge)
9. Tove Bjørnstad (OBOS)
10. Sissel Weholdt (HK i Norge)
11. Erik Eriksen (Møller Logistikk AS)
12. Jokke Fjeldstad (Rødt)
13. Arne Bernhardsen (Gyldendal)
14. Janne Hegna (MFO)

Vararepresentanter:
1. Ebba Boye (Manifest Analyse)
2. Siri Møllendal (Norli Universitetsgata)
3. Bjørn Tore Egeberg (Heismontørenes forening)
4. May-Britt Crone (Hennes & Mauritz/pensjonist)
5. Siri Fredrikke Amundsen (Meny Drøbak)
6. Torfinn Bjarkø (Coop Norge Handel)
7. Marie Grunden (NAF)
8. Asle Nærby (Fagforbundet)
9. Kari Groth Torstad (OBOS)
10. Øystein Berg (Coop Norge Handel)
11. Yngve Myrholdt (Ikea Furuset)
12. Per Øyvind Eriksen (Norsk Folkehjelp)
13. Jan Steinholt (Populus)
14. Andreas Olsen (Fagforbundet)

Bjørn Tore Egeberg (Heismontørenes fagforening) i valgkomiteen.
Sissel Hallem (FO) leder i kontrollutvalget.

LO i Oslo har nedsatt en rekke utvalg. Her har følgende personer representert oss:
• Internasjonalt Utvalg: Sissel Weholdt (Handel og Kontor i Norge) har vært leder. 

Janne Hegna (MFO) satt i utvalget våren. Chris Parker (LO) overtok på høsten.
• Kulturutvalget: Arne Bernhardsen (Gyldendal Forlag)
• Næringspolitisk utvalg: Jokke Fjeldstad (Rødt) og Bjørn Tore Egeberg 

(Heismontørenes Fagforening). Høsten gikk Egeberg ut, og Fawsi Adem (IKEA 
Furuset) overtok.

• Arbeidsgruppe for kommunevalget: Tove Bjørnstad (OBOS)
• LOs distriktskontors Oslo og Akershus fylkeskonferanse 6. – 7. november på 

Olavsgaard deltok Fawsi Adem (IKEA Furuset)
• I familie og likestillingspolitisk utvalg LO Oslo og Akershus har Inger Helene 

Vaaten (Handel og Kontor i Norge) vært leder, og Runa Bolstad Laume (Oslo/
Akershus HK) har vært medlem i utvalget. De har arrangert åpne møter om 
heltid/deltid m.m. Inger Helene har deltatt i et møte i avdelingen for å diskutere 
arbeidet i utvalget med styret.
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Sandvika Folkets Hus
Avdelingen eier andeler i Sandvika Folkets Hus, som er arbeiderbevegelsens eget 
sted i Bærum. Øvrige andelseiere er Bærum Arbeiderparti og lokal fagbevegelse. 
Sandvika Folkets Hus brukes som møtelokale for andelseierne, og leies ut til en 
rekke frivillige organisasjoner, og som barnehage og bolig. Sandvika Folkets Hus 
drives med frivillig innsats og har betryggende økonomi. Vi har engasjert oss aktivt 
for å bidra til å videreutvikle et velfungerende lavterskeltilbud for lokale aktiviteter i 
Sandvika og omegn. På årsmøtet 11. juni 2014 var vi representert ved Tom Ramberg 
(Meny). Silje Bækkelund representerte oss på møte for andelshaverne 3. mars.

Oslo Kongressenter Folkets Hus 
Avdelingen er deleier i Oslo Kongressenter Folkets Hus. John Thomas Suhr 
representerte avdelingen på generalforsamlingen 21. mai.

Folkets Hus Lillestrøm
Avdelingen har også eierandeler i Folkest Hus i Lillestrøm.

Oversikt over verv i avdelingen, vår representasjon i andre organ, 
og avdelingsmedlemmer med relevante verv.

Avdelingsstyret:
Leder  John Thomas Suhr (AU) Norli Libris AS
Nestleder  Maren Gulliksrud (AU) A-Møbler
Sekretær  Monica Hekkvang (AU) Lille Meg
1. styremedlem  Håkon Olav Hofstad (AU) Taxus
2. styremedlem  Sissel Traavik Teknisk Ukeblad
3. styremedlem  Morten Jacob Aasen Coop Norge
4. styremedlem  Janne Hegna MFO
5. styremedlem Ungdomsrepresentant Siri Amundsen (AU) Meny Drøbak
6. styremedlem  Roger Jacobsen Solar Norge AS
7. styremedlem  Fawsi Adem Ikea AS
Ansattrepresentant fra august  Runa Bolstad Laume  Oslo/Akershus HK
1. varamedlem  Viggo Andresen  DHL Express
2. varamedlem  Linda Blankson  Coop Detalj
3. varamedlem  Tove Bjørnstad OBOS
4. varamedlem  Ebba Boye Manifest Analyse
5. varamedlem Vara ungdom Joel Gianni Rema 1000

Representantskapet:
1.  John Thomas Suhr  Norli Libris AS
2.  Maren Alexandra Gulliksrud  A-Møbler AS
3.  Monica Hekkvang  Lille Meg
4.  Håkon Olav Hofstad  Taxus
5.  Sissel Traavik  Teknisk Ukeblad
6.  Morten Jacob Aasen  Coop Norge Handel
7.  Janne Hegna  MFO
8.  Siri Fredrikke Amundsen Meny Drøbak (Ungdomsrepresentant)
9.  Roger Jacobsen  Solar Electroengros
10.  Fawsi Adem  Ikea Furuset
11. Viggo Andresen  DHL Express
12. Linda Blankson  Coop Detalj
13. Tove Bjørnstad  OBOS
14. Ebba Boye  Manifest Analyse
15. Alexander Kvedalen  LO Oslo
16. Britt Heidi Nilsen  Staples Nordic
17. Merethe Ruud  Student
18. Mikael Kristoffersen  ICA Norge
19. May Britt Crone  Pensjonist/tidligere H&M
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20. Torfinn Bjarkøy  Coop Norge
21. Cathrine Mikkelborg  OK Bingo
22. Erik Eriksen  Møller Logistikk Skedsmo
23. Ingunn Gjerstad  LO Oslo
24. Tom Ramberg  Meny Øst Rykkinn
25. Rolf Sandholt  Schenker AS avd. Alnabru
26. Siri Møllendal  Norli
27. Jokke Fjeldstad  Rødt
28. Stein Arne Lunderbye  FLT
29. Atle Teigen  Forlagssentralen
30. Tonje Kristiansen  Framtiden i våre hender

Vararepresentanter:
1. Marius Elstad  Brødrene Dahl avd. Langhus
2. Unni Jørgensen Garcia  NNN
3. Linn V. Andersen  Ark Egertorget
4. Svetlana Sandvik  Cubus Linderud
5. Helene Wiik Olstad  Tidligere Design Forum
6. Andreas Bøckmann  Expert
7. Ragnhild Killi  Meny Tveita
8. Alf Håkon Søberg  Coop Norge Handel
9. Lilly Røv  USBL
10. Halvard Pihl Haugen  Kraft Foods Norge
11. Bjørn Tore Egeberg  Heismontørene
12. Asle Nærby  Fagforbundet
13. Inger Lise Meyer  Coop Detalj
14. Albin Engman  Plan Norge
15. Mona Engen  Taxus Akershus

Kontrollkomiteen:
Leder Bjørn Christensen  Coop/pensjonist 
Medlem Anne-Berit Tuft  Cappelen Damm
Medlem Tord Lier  Norsk Folkehjelp

Valgkomiteen:
Britt Heidi Nilsen  Staples
Nina Hovda Johannesen  Aschehoug
Erik Eriksen  Møller
Arne Bernhardsen Gyldendal
Torbjørn Næss  LO i Oslo og Akershus

Representasjon i forbundets organer:
Region Øst sitt representantskap består av representantskapene i avdelingene Oslo/Akershus og 
Østfold.

I region Øst styre har følgende personer hatt verv i årsmøteperioden april 2014 – april 2015:
Nestleder:  Håkon Olav Hofstad Taxus
Styremedlem:  Morten Jacob Aasen  Coop Grorud
Styremedlem:  John Thomas Suhr  Norli Libris AS
Styremedlem:  Maren Alexandra Gulliksrud  A-Møbler AS
Styremedlem:  Monica Hekkvang  Lille Meg

I forbundsstyret har avdelingen hatt følgende medlemmer:
Styremedlem:  Jorunn Martinsen  ICA
Vara:  Roger Jakobsen  Solar Elektroengros
Vara:  Nina Hovda Johannesen  Aschehough
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HK Oslo/Akershus Internasjonalt utvalg
Rapport 2014-15

Utvalget har bestått av:
Mike Barker AOF Norge/pensjonist
Ingunn Gjerstad LO i Oslo
Maren Alexandra Gulliksrud A-Møber
Mikael Kristoffersen ICA
Anne-Berit Tuft Cappelen Damm

Utvalget har arbeidet etter følgene mandat:
På bakgrunn av signalene fra Oslo og Akershus Handel og Kontors årsmøte 31. mars 2011 om å ha 
et internasjonalt utvalg har avdelingsstyret vedtatt å forsøke å opprette et slikt utvalg og som følge av 
det avsette kr. 100.000,- til et internasjonalt utvalg under budsjettposten internasjonalt arbeid.

Utvalgets hovedoppgaver:
1. Drive praktisk internasjonalt solidaritetsarbeid som for eksempel å bidra til å bygge 
opp selvstendige og demokratiske fagforeninger / klubber gjennom å skolere tillitsvalgte i 
organisasjonskunnskap, verving, forhandlingsteknikk, og / eller annet det er behov for i det 
området fagforeningen(e) / klubben(e) holder til. Det kan også være aktuelt å skolere medlemmer til 
å bli tillitsvalgte, for å bygge opp en fagbevegelse. Skoleringen holdes i det området fagforeningen(e) 
/ klubben(e) opererer i. Tillitsvalgte i HK med relevant erfaring og kunnskap reiser dit og holder 
kurs bestående av for eksempel foredrag, gruppearbeid og rollespill. Kursinnhold og opplegg må 
avtales ut ifra behovene til fagforeningen(e) /klubben(e). Oppgavene må kunne fordeles på andre 
tillitsvalgte i Oslo og Akershus Handel og Kontor enn de som sitter i utvalget.

2. Informere HK-medlemmer i Oslo og Akershus om solidaritetsarbeidet og situasjonen i landet / 
det stedet fagforeningen(e) / klubben(e) er. Internasjonalt utvalg må kunne tilby seg, å innlede på 
for eksempel på klubbmøter og medlemsmøter.

Utvalget har i år konsentrert sitt arbeid om Latvia. 

Latvia
Tre av utvalgets medlemmer besøkte Riga våren 2013 hvor de gjennomførte et møte med LTDA, 
som er forbundet for ansatte i handel i Latvia. Et oppfølgende møte ble arrangert i Oslo i november 
2013 hvor forbundslederen i LTDA og fungerende hovedtillitsvalgt i Rimi Latvia møtte.
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LTDA har ca. 2500 medlemmer i supermarkedkjeder og andre butikker i hele Latvia. 
Organisasjonsgraden er lav og det er fortsatt mye skepsis til fagbevegelsen, både hos de eldre som 
husker Sovjetperioden og hos de unge som ikke ser nødvendigheten i et land hvor mange ikke får 
jobb etter endt utdanning. Det er stor utvandring av arbeidskraft til først og fremst Storbritannia og 
Irland, noe som holder arbeidsledighetsstatistikken relativt lavt.

Den største gruppa av medlemmer har LTDA i Rimi kjeden. Rimi har 105 butikker av forskjellige 
typer i Latvia, hvor LTDA organiserer noen ansatte i 70 av dem. Til sammen har forbundet 700 
medlemmer av en potensiell 4500 i Rimi. Forholdet mellom arbeidsgiver og LTDA fungerer rimelig 
bra og de har nasjonal tariffavtale. Alle forhandlinger skjer på sentralt nivå hvor LTDA representeres 
av et forhandlingsutvalg på 13 valgte.

Den andre store supermarkedkjeden i Latvia er Maxima (som forresten ble truffet av den 
forferdelige ulykken 21. november). Maxima er litauisk eid og har vært fiendtlig innstilt overfor 
fagbevegelsen fram til nylig. Nå er det samtaler på gang mellom kjeden og LTDA.

Samarbeidet med LTDA har hensikten å bygge et langvarig forhold som kan føre til mange 
forskjellige tiltak. Det kan være opplæring av tillitsvalgte (på alle nivåer) og medlemmer i Latvia; det 
kan være studieturer og erfaringsutvekslinger mellom HKs medlemmer og LTDAs medlemmer; det 
kan være spesifikke tiltak for ungdom eller kvinner; et langsiktig samarbeid kunne også utvides til å 
ta inn medlemmer i andre butikker i Latvia. 

Et landsomfattende kurs for medlemmer i Rimi kjeden er nå gjennomført. Kurset bestod av tre to-
dagers samlinger med to kursledere fra utvalget. Deltakerne har vanskeligheter med å få fri i lengre 
perioder slik at kurset måtte deles opp på denne måten.  Det var 25 deltakere hvorav 9 fra Riga og 4 
fra hver av de fire andre regioner i Latvia.

Hensikten med kurset var å lære opp flere medlemmer som kunne ta på seg verv som tillitsvalgte 
og å skape et nettverk av aktive medlemmer på tvers av arbeidsplasser og regioner i Rimi Latvia.

Den første samlingen ble holdt 9-10 september i LTDAs lokaler i Riga. Hovedtemaet var 
medlemsfordeler og verving. Den andre samlingen var 14-15 oktober. Her var tariffavtalen i fokus. 
Det må huskes at de aller fleste av deltakerne var medlemmer (ikke tillitsvalgte) og hadde liten eller 
ingen kjennskap til avtalen i utgangspunktet. Den tredje og siste samling var 13-14 januar 2015 med 
hovedvekt igjen på tariffavtalen og ungdomsarbeid. Silje Bækkelund deltok på denne samlingen for 
å fortelle om sine egne erfaringer med rekruttering av ungdom. 

Kurset vurderes fra latvisk side som stor suksess. Deltakerne har vært aktive i mellomperiodene 
og har brukt sine ferdigheter til å rekruttere mange nye medlemmer og de har informert om 
tariffavtalen overfor sine kollegaer. På den siste samlingen ble framtidsplaner lagd. Nettverket 
som er bygget opp kommer til å bestå og i mars blir det invitert til den første samlingen for unge 
medlemmer i forbundet.

LTDA er fornøyd med hva kurset har ført til og ønsker å satse på et videre samarbeid med HK Oslo/
Akershus.

Palestina
Utvalget har ikke mistet interessen for hva som skjer i Palestina og har hatt møte med Ingvild 
Skogvold fra Norsk Folkehjelp om arbeidet som gjøres overfor norske bedrifter og myndigheter 
som, gjennom handel og investeringer, bidrar til Israels okkupasjon av Vestbredden og Gazastripen. 

10. februar 2015
Mike Barker
Leder
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Vedlegg

Årsberetningen for ungdomsutvalget i 
Oslo-Akershus Handel og kontor 2014.
Ungdomsutvalget har siden bestått av
• Siri Fredrikke Amundsen, leder
• Joel Gianni, nestleder
• Stian Bergh, sekretær
• Adrian Larsen Steinbø, styremedlem
• Julie Beate Fløstrand, styremedlem (valgt på møte, men trakk seg.)

Siri, Joel og Adrian har også sittet i Region Øst sitt ungdomsutvalg 
som styremedlem og varastyremedlemmer, der vårt medlem Vidar 
Hovland er leder av Regionens ungdomsutvalg. Siri og Joel har også 
sittet i avdelingen Oslo/Akershus sitt styre og arbeidsutvalg som fast 
styremedlem og vara. I tillegg har Siri og Joel representert HK i LO i 
Oslo/Akershus sitt ungdoms- 
utvalg.

Formål
Ungdomsutvalget har i 2014 avholdt 3 styremøter. Det første styremøte 
den 8.mai 2014 lagde vi mål for hva vi skulle jobbe med i perioden. 
Hoved- 
fokuset har vært synlighet og aktivitet. Vi har i tillegg bestemt oss for 
å vise vår motstand mot søndagsåpne butikker enda tydeligere siden 
Solberg-regjeringen sendte forslaget om søndagsåpne butikker ut på 
høring. Derfor bestemte vi oss for å sette i gang et videoprosjekt med en 
litt morsom vri. 

Utvalgsskolering
Handel og Kontor inviterte alle ungdomsutvalgene til en egen skolering 
på Sanner Hotell på Hadeland 11. – 13. april. Stian, Siri og Joel deltok 
på skoleringen. Forbundsleder Trine Lise Sundes var blant innlederne. 
Skoleringen var hyggelig og gøy, med nyttig faglig innhold. 

1.Mai
Ungdomsutvalget var representert av Stian og Siri i 1. mai-toget og 1. 
mai frokost. I forbindelse med 1. mai ble Joel, som en av 10 personer, 
intervjuet av LO og Norsk folkehjelps Solidaritetsungdom om det å være 
ung i 
arbeidslivet og viktigheten av at vår generasjon fortsetter kamp-
en.   

Sommerkonferansen
Handel og kontors årlige sommerkonferanse for ungdom var 30. mai – 
1. juni. Sommerkonferansen var på Sørmarka konferansesenter. Joel, Siri 
og Stian var på konferansen. Siri ble kåret til best-kledde kvinne, og vårt 
medlem Anna Lund Bjørnsen vant prisen for årets nykommer. 

Sommerpatruljen
I uke 26, 27 og 28 ble LOs sommerpatrulje avholdt for 29. gang på rad. 
Joel og Siri stilte opp i perioden og deltok både på dags- og kveldspatrul-
jer i Oslo og Akershus. Vi var innom mange butikker og kjøpesentre, og 
snakket med mange unge arbeidstakere. Det var spesielt spennende for 
oss unge HKere. LOs sommerpatrulje var som vanlig en stor suksess.

TARIFFAVTALE FOR ALLE!

SOMMERPATRULJEN

SOMMERPATRULJEN

SOMMERKONFERANSEN
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Politisk streik
Ungdomsutvalget var med avdelingen i Oslo/Akershus og demonstrerte 
mot Solberg-regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven. Den 
første politiske steiken vi deltok på var den 23. september 2014.

Nissepatruljen
I uke 52 deltok Siri på avdelingens nissepatrulje sammen med LO sitt 
distriktskontor. Masse poser med smågodt og nyttig informasjon ble 
delt ut til ansatte i butikkene nissepatruljen var innom. Patruljen ble tatt 
svært godt imot både av ansatte og kunder og vi spredde god julestemn-
ing. 

Andre aktiviteter
• Søndag 14. september ble det holdt en fanemarkering i gamlebyen 

i Fredrikstad i forbindelse med streiken innenfor NHO Butikk. Siri 
representerte ungdommen under markeringen

• Siri satt i arbeidsgruppa til konferansen «kvinner på tvers» som ble 
avhold 20.-21. september

• Rogalandskonferansen var 17.-19. oktober. Siri representerte ung-
dommen i Oslo/Akershus.

• 25. november ble det holdt lærlingkonferanse i regi av LO i Oslo/
Akershus. Siri sto på stand der fra HK Oslo/Akershus.

• Siri har deltatt på en rødgrønn Follo samling. Målet er at etter 
kommunevalget høsten 2015, skal de rødgrønne partiene ha flertall i 
Follo kommunene.

Veien videre
2014 har vært et spennende år med mye aktivitet fordelt på få men-
nesker. Ungdomsutvalget i Oslo/Akershus HK har vist et stort engas-
jement, frontet våre fanesaker, og var tilstede på mange ting som var 
relevant for vår forening. Vi mener at vi har et stort potensiale og håper 
at det nye ungdomsutvalget fortsetter det gode arbeidet i 2015. 

Vi ønsker det kommende ungdomsutvalg lykke til med jobben med 
fagforeningenes fremtid - nemlig ungdommen.

SOMMERKONFERANSEN

SOMMERKONFERANSEN

SOMMERKONFERANSEN

TRONDHEIMSKONFERANSEN
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