
Sak 7 - Bevilgninger til Årsmøtet 2017 

Det har kommet inn 10 søknader om bevilgninger. 

 

Avdelingsstyret innstiller: 

 

AEF           5 000.- 

Organisasjonen ”Hannes Minne”      5 000.- 

Kvekerhjelp barnehagene       10 000.- 

Norsk Folkehjelp        5 000.- 

Somliga går…         5 000.- 

Operasjon VED         5 000.- 

Utredning EØS og fagbevegelsen      5 000.- 

TOTALT          40 000.- 

 

 

Avdelingstyret innstiller ovenfor årsmøtet at disse 7 bevilgningene 

blir vedtatt. 

 

Avdelingsstyret innstiller ovenfor årsmøtet at Amnesty International, 

Rockekoret Neo+ og Fotballbane Kobane blir avvist. 

 

Begrunnelse:  

- Amnesty International jobber for å legalisere sexkjøp. 

- Rockekoret Neo + samarbeider med styremedlem i 

Youngstorget Vertskap som nekter de ansatte tariffavtale. 

- Fotballbane Kobane har vi bevilget til før. I tillegg har forbundet 

bevilget. 
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Org.nr. 968 279 297 

      Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund - AEF 
  
 
Til alle fagforeninger og klubber 

Oslo 14.11.2016 
 
Søknad om bevilgning til vårt viktige arbeid. 
Vi tillater med dette å søke deres årsmøte om økonomisk støtte til arbeidet som gjøres i 
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund.  
3.-5. juni 2016 gjennomførte AEF sitt 26. ordinære landsmøte. Som noen av dere sikkert vet, ble AEF 
stiftet i 1932 av blant annet Martin Tranmæl og jobben for en edruelig livsstil er like, om ikke mer, aktuell 
nå som da.   
 
Vårt motto er AKTIV SOM MEDMENNESKE, og landsmøtet vedtok følgende 4 A’er for 
landsmøteperioden som varer til 2020 
 Aktiv for barn, unge og eldre 
 Aktiv for en god og ansvarlig ruspolitikk 
 Aktiv for rusfrie soner 
 Aktiv mot legalisering av narkotiske rusmidler 

 
Vår aktivitet for barn og unge er blant annet Ferieklubben for Barn og Ungdom. Her kan barn (6-12 år) og 
ungdom (13-17 år) delta en uke på sommerleir. Vi inviterer spesielt vanskeligstilte barn og unge som 
sjelden eller aldri får noe ferie enten på grunn av rus/alkohol i hjemmet eller fordi økonomien i familien 
rett og slett ikke tillater det. Enslige forsørgere med barn er også en gruppe vi ønsker å satse mer på 
fremover. Målet vårt er 5 uker med leir sommeren 2017. – det vil si 5 leirtilbud. 
Vi har et nært samarbeid med pensjonistforbundet når det gjelder aktiv for eldre. I 2016 har vi besøkt 
pensjonistforeninger rundt om i landet for å informere om skader eldre mennesker kan pådra seg ved for 
mye inntak av alkohol, både alene og ikke minst sammen med reseptfrie og reseptbelagte medisiner.  
 
Vi gjør det vi kan for å påvirke politikere i kommunene til å drive en ansvarlig ruspolitikk blant annet med 
politisk påvirkningsarbeid, ruspolitiske konferanser som vi arrangerer 10 av rundt om i landet hvert år, vi 
har stand på møter og konferanser, vi sender uttalelser og kronikker til media og vi holder innledninger ute 
i diverse møter.  
 
Vi ønsker større fokus på rusfrie soner, det er en selvfølge at man er edru når en kjører bil eller er fører av 
båt. Barn og unge må få gå på kino og på idrettsarenaer uten å møte rusa folk. Samvær med barn og unge, i 
skolen og arbeidsplassen bør også være klare rusfrie soner.  
 
Vi vil også presisere at AEF er sterkt imot legalisering av narkotiske stoffer og har et sterkt ønske om at 
rehabiliteringen av LAR-pasienter forsterkes, slik at rusmisbrukeren kan få et rusfritt liv.  
 
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund har 5 fylkeslag og 20 lokallag. Vi har vel over 1000 
medlemmer og ønsker oss mange flere for derigjennom å bli mer synlige i hele Norge.  
Vi er en frivillig organisasjon med begrensede midler. Økonomisk støtte fra dere vil bidra til at vi blant 
annet kan tilby enda flere barn en uforglemmelig ferie, én uke i løpet av sommeren. 
 
Vi håper dere vil være med på å støtte oss i vårt arbeid, og samtidig sette arbeiderbevegelsens grunnideer 
om å ta vare på de svakeste ut i praksis. En eventuell bevilgning kan settes inn på konto nr. 9001.06.17471 
 

Med vennlig hilsen 
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund 

 
 

Inger-Christin Torp       Trine Lund 
Forbundsleder        Forbundssekretær 

 



Til årsmøtet Handel og Kontor Oslo/Akershus 

Dagsorden punkt 7 – bevilgninger 

 

Handel og Kontorklubben i Cappelen Damm ber årsmøtet om å bevilge kr 10 000,- til Hanne´s Shelter 

via den frivillige organisasjonen Hannes Minne.  

Hanne Løvlie ble drept i regjeringskvartalet 22. juli 2011. Foreldre bestemte seg for å bruke hele 

voldsoffererstatningen til noe som var i Hannes ånd. Hanne Løvlie tok deler av sin masteroppgave 

ved Universitetet i KwaZulu-Natal i Durban og ble berørt av kvinnenes levevilkår der.   

Hannes Minne er stiftet av familien i samråd med Hannes venner, og med seg har de flere partnere 

og bidragsytere. Både Ringerike kommune, Åsne Seierstad og HK-klubben i Cappelen Damm har gitt 

penger til Hannes Minne. 

Hanne´s Shelter er et krisesenter for voldsutsatte kvinner i Natalprovinsen.  

Men også et sted hvor kvinner kan søke råd, få opplæring og gi hverandre støtte. Lese mer på 

bloggen til IMPANDE: http://www.impande.com/no/blogg/374-hanne-s-shelter 

Vi håper årsmøtet i Handel og Kontor vil være med på å støtte denne saken. 

 

http://www.impande.com/no/blogg/374-hanne-s-shelter


Hannes minne
STIFTET 29.06.2013

HANNES MINNE ER OPPRETTA 
FOR Å MINNES OG HEDRE HANNE

Foreningen «Hannes Minne» er oppretta for å minnes 
og hedre Hanne Ekroll Løvlie som omkom 22. juli 2011.

Formål: 
Opprettelsen av foreningen har sin bakgrunn i hva Hanne opplevde under sitt opphold 
og reiser i Sør Afrika, og videreføre hennes engasjement for utsatte kvinner. Foreningen 
oppretter fond ved hjelp av frivillige gaver. 

Målgruppe for fondet er kvinner fordi:
  kvinner er utsatt for svært krenkende behandling.
  deres status er lav og lite verdsatt. 
  de er ofte utsatt for overgrep og sjukdom.

Det  deles ut stipend og/eller støtte til enkeltpersoner 
eller tiltak retta mot enkeltindivider eller små grupper:
1. Kompetanseheving/utdanning for kvinner på alle nivåer som 
 kan hjelpe til  å bedre den enkelte kvinnes livssituasjon
2. Etablering av arbeidsplasser og tiltak som kan hjelpe 
 kvinner til å komme i lønna arbeid
3. Støtte til etablering av bolig/overgangsbolig
4. Konferanser som har til formål som nevnt i 1, 2 og 3.



Hannes minne

Vedtekter:
Foreningens styre og rådgivere gjør seg kjent med utvalg av krisesentre, hjelpeorganisasjoner 
som har virkeområder i tråd med «fondets formål». Foreningens styre i samarbeid med råd-
givere kan til enhver tid vurdere hvem som skal få midler og avslutte eventuelle samarbeid 
dersom virksomheten kommer i «dårlig lys».

Organisering: 
Stifterene av foreningenen skal være i styret.
  Styret/stifterne : Jørgen Løvlie, Line Bratseth Bratli, Kirsti Løvlie og Olav Løvlie
  Rådgiver for afrikaspørsmål: Liv Tørres
  Juridisk rådgivning: Tove Berggaard
  Kasserer/forretningsfører: Tone Ekroll Nerland.
Styret kan utvides ved behov. Årsmøtet avholdes seinest mars og behandler  
årsregnskap og årsrapport. Bidrag gir medlemskap i forening/foreningen.

Fondets midler:
Fondets midler er kommet inn ved voldsoffererstatningen for Hannes liv. Fondet kan  
ytterligere tilføres midler i form av gaver. Midlene i fondet er kommet inn ved utbetalt 
voldoffererstatning og gaver. Resten av  Fondets midler deles ut og foreningenen legges ned  
seinest 31.12.2023. Det er etablert en konto i Sparebank1 Ringerike Hadeland, som er 
åpen for givere. Kontonr.: 2280 36 52361. 

Informasjon og opplysninger:
Foreningen er registrert og godkjent i Brønnøysundregistret. Sammen med GDCS planleg-
ges det et krisesenter for kvinner i Gcilma i Sør Afrika. Det kan stå ferdig våren 2015.

Hannes familie, venner og kollegaer informeres om fondet og om hva fondets midler går 
til. Det er ønskelig med tilbakemelding om virkningen av hvordan fondet er blitt brukt 
og virkningen for dem som har fått midler. Det utarbeides et informasjonskriv som går til 
familie, venner og givere. 



Viser til innkalling til årsmøtet. 
 
Jeg vil foreslå at det i år bevilges kr 10 000 til barnehagene som Kvekerhjelp m.fl. støtter i Gaza. 
Barnehagene er religiøst og politisk uavhengige. 
Vi har vært så heldige å få penger fra HK tidligere, i tillegg til at klubben i Cappelen Damm har 
bevilget penger. Disse har kommet svært godt med, og nå håper vi at vi kan komme i betraktning på 
nytt. 
 
Det nye i barnehagearbeidet er at Kvekerhjelp har tatt initiativet til opprettelse av en lokal 
fagforening for de ansatte. Hvis dere vil se bilde av klubbstyret i Gaza, finner dere det på Facebook – 
Kvekerhjelp. https://www.facebook.com/kvekerhjelp/?fref=ts  
 
Vedlagt en artikkel fra Fellesutvalget for Palestina, april 2016, som viser viktigheten av dette arbeidet 
http://www.palestina.no/2016/04/12/moysommelig-bygge-motstandskraft-pa-gaza/ 
 
Dere kan lese mer om Kvekerhjelp på internett: http://kveker.org/kvekerhjelp/ 
 
Innsendt av Anne Berit Tuft 
 

https://www.facebook.com/kvekerhjelp/?fref=ts
http://www.palestina.no/2016/04/12/moysommelig-bygge-motstandskraft-pa-gaza/
http://kveker.org/kvekerhjelp/




«Somliga går med trasiga skor»  

- En vakker historie om blues og fagforeningsarbeid 
   

Arbeidsgruppas sammensetning for 2017: Janne Hegna, Musikernes fellesorganisasjon (leder), Lars Morten Johnsen, Norsk Transportarbeiderforbund, Jan Aarsamoen, El & IT-
forbundet, Per Skau, Fellesforbundet,  Egil Kristiansen, Industri Energi, Arnstein Aasestrand, Forbundet for Ledelse og Teknikk, Jane Sæthre, Norsk Jernbaneforbund, Harald 
Olsen, LO i Vestfold, Kjetil Andersen, Handel og Kontor, Trond Ytterbø, LO Øst- og Midt Telemark, Erik Hagen, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Jan Kåre 
Rugtvedt, Norsk Arbeidsmandsforbund, Bjørg Vatnedalen, Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund)Finn Erik Thoresen, LO, Håkon Ødegård, Norsk Folkehjelp, Jostein Forsberg 
og Anlaug Landsverk, Notodden Blues Festival 

 

 

  Til LO, LOs Fagforbund, Fagforeninger, klubber og samarbeidspartnere! 

 

Søknad om økonomisk støtte til prosjekt «Somliga går med trasiga skor»,  

LOs samarbeidsprosjekt på Notodden Blues Festival 2017 

Det var i Notodden Sam Eyde og Birkeland gjorde det! Norsk Hydros anlegg for 

kunstgjødselproduksjon på Notodden og Rjukan i begynnelsen av 1900-tallet var norsk 

industri i verdensklasse. Den var basert på en norsk oppfinnelse og på norsk vannkraft. 

Norsk Hydros etablering på Notodden og Rjukan fremstår som det best bevarte 

eksempelet i Norge på den andre industrielle revolusjon, hvor en brukte elektrisk kraft for 

industriproduksjon. Dette bidro til å forandre Norge og til å skape et moderne 

velferdssamfunn. Notoddens industrihistorie er ikke bare lokal. Sammen med Rjukan er 

Notodden en del av Norges Verdensarv og den globale verdensarvfamilie. 

Notodden Blues Festival (NBF) så dagens lys i 1987 da hjørnesteinsbedriftene Norsk 

Hydro og Tinfos jernverk la ned eller flyttet produksjonen, og det forsvant om lag 1 100 

arbeidsplasser mer eller mindre over natta. Notodden gikk mer eller mindre inn i en 

kollektiv depresjon. Mange av industriarbeiderne som ble arbeidsledig var allerede 

etablerte bluesmusikere og gikk sammen, panta hus og hjem og etablerte Notodden Blues 

Festival. Festivalen er en pionerfestival – En pioner for sosialt håp. Det er dette som gjør 

samarbeidet mellom festivalen og fagbevegelsen så selvfølgelig! Festivalen feirer 30 års 

jubileum i 2017og er i dag en av Europas største og viktigste bluesfestivaler og 

internasjonalt kjent som “Europas beste bluesopplevelse”.   

Notodden Blues Festival har gjennom hele sin eksistens jobbet målbevisst for å være en 

festival for alle. Dette oppnår festivalen på glimrende vis ved å satse på konserter og 

aktiviteter som inkluderer alle! Barnas Blues Festival, satsing på opplæring av unge 

talenter gjennom Bluesseminar for ungdom i alderen 13 – 18 år, opplæringstilbud til eldre 

ungdom i alderen 19-26 år i samarbeid med den kjente amerikanske musikeren Little 

Steven gjennom «Little Steven’s Blues School». NBF legger også til rette for nasjonal 

bandrekruttering gjennom talentkonkurransen Union Blues Cup som arrangeres hvert år i 

festivalperioden i samarbeid med Norsk Blues Union.  

Prosjekt «Somliga går med trasiga skor» har siden 2011 vokst fra 24 til 64 

organisasjoner under LO-paraplyen som bidrar til spleiselaget. Dette samarbeidet har 

utviklet seg fra å være en gratis solidaritetskonsert på avslutningsdagen, til å bli 4 dager 

med gratis konserter i solidaritetens tjeneste. Våre konserter er åpne for alle, og er blitt 

veldig populære innslag under NBF. Hele 13 unike gratiskonserter arrangeres i regi av  

"Somliga går med trasiga skor" i festivalhelgen. Vi er ingen «død sponsor», men en 

samarbeidspartner og vi benytter handlingsrommet det gir oss til synliggjøring, profilering 

og aktiviteter.  



«Somliga går med trasiga skor»  

- En vakker historie om blues og fagforeningsarbeid 
   

Arbeidsgruppas sammensetning for 2017: Janne Hegna, Musikernes fellesorganisasjon (leder), Lars Morten Johnsen, Norsk Transportarbeiderforbund, Jan Aarsamoen, El & IT-
forbundet, Per Skau, Fellesforbundet,  Egil Kristiansen, Industri Energi, Arnstein Aasestrand, Forbundet for Ledelse og Teknikk, Jane Sæthre, Norsk Jernbaneforbund, Harald 
Olsen, LO i Vestfold, Kjetil Andersen, Handel og Kontor, Trond Ytterbø, LO Øst- og Midt Telemark, Erik Hagen, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Jan Kåre 
Rugtvedt, Norsk Arbeidsmandsforbund, Bjørg Vatnedalen, Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund)Finn Erik Thoresen, LO, Håkon Ødegård, Norsk Folkehjelp, Jostein Forsberg 
og Anlaug Landsverk, Notodden Blues Festival 

 

 

Slik blir arrangementet også et lavterskeltilbud der de som ikke er så ressurssterke kan 

oppleve kvalitetsmusikk uten at det koster noe. På Barrikaden Blueskro opptrer nye unge 

bluestalenter, band med tilknytning til arbeiderbevegelsen, band/musikere med ulike 

psykiske problemer eller utviklingshemminger.  

 

Fast innslag i dette tilbudet er også Jailhouse Stage, som er konserter med band og 

musikere tilknyttet norske fengsler.  

Samarbeidsavtalen med NBF og dermed den synlige LO-logoen på scener, bannere, 

annonser, publikasjoner, biler etc. har stor betydning for LO. For Notodden Blues Festival 

representerer LO og Norsk Folkehjelp folkelige verdier, solidaritet og et 

grasrotengasjement som gir arrangementet et ekstra et kvalitetsstempel.  

Gjennom dette prosjektet synliggjør vi oss som viktige samfunnsaktører og 

solidaritetsorganisasjoner. Vi har hvert år LO-stand på torget i Notodden, hvor vi 

informerer om LO, LOs forbund, fordelene ved å være organisert og svarer på spørsmål 

og selger T-skjorter til inntekt for Norsk Folkehjelp. På søndagskonserten har vi innsamling 

til Norsk Folkehjelp. Innsamlingen og salg av T-skjorter under Notodden Blues Festival i 

2016 ga hele 126.379,- kr til Norsk Folkehjelps arbeid for mindreårige i asylmottakene i 

Norge og arbeidet i med palestinsk ungdom i flyktningeleirene i Libanon. Vi hevder derfor 

at gjennom bluesmusikken og vårt samarbeid med Notodden Blues Festival i praksis 

driver klassekamp! En kamp om faglige og sosiale rettigheter, en kamp om frihet, likhet og 

brorskap! 

Bli med å bidra til det beste eksempelet på arbeiderkultur og vis at fagbevegelsen i 

valgåret 2017 alltid er den viktigste garantisten for det norske velferdssamfunnet.  

Bluesmusikken stammer fra den amerikanske slavetida og er en sjanger som har fulgt 

arbeidsfolk som en trøst i tøffe tider, gjennomsyret av de samme verdiene som 

fagbevegelsen bygger på. Gjør NBF 30 års jubileum til tidenes beste blues festival!!  

Økonomisk bidrag kan settes inn på konto 7177. 05.52456 til Notodden Blues Festival.  
Merk bidraget med "Støtte fra ditt forbund/fagforening". Flott om dere i tillegg sender en 

mail til undertegnede om tilslutning. 

 Med kameratslig hilsen for arbeidsgruppa  

«Somliga går med trasiga skor» 

 

Janne Hegna (Sign.) 

E-post: jh@musikerorg.no 

Tlf: 413 27 614 

Følg oss på Facebook 

 

 

mailto:jh@musikerorg.no
mailto:jh@musikerorg.no
https://www.facebook.com/Somliga-g%C3%A5r-med-trasiga-skor-515782818517636/?fref=ts


   

 
 

SOMLIGA GÅR MED TRASIGA SKOR 
2016…” – En vakker historie om blues og fagforeningsarbeid 

 
 
 
 
 

 

NBF 2016 SOLIDARITET – STERKERE SAMMEN 

Solidaritetskonserten 
Somliga går med trasiga 
skor var i 2016 en hyllest 
til Kristin Berglund:  
Åse Kleveland, Knut 
Reiersrud, Reidar Larsen, 
Steinar Albrigtsen & 
Monika Nordli, Rita 
Engedalen, Margit 
Bakken, Morten Omlid og 
Kristin Berglund Band 

 

 
Arbeidsgruppas sammensetning for 2016: Janne Hegna, Musikernes fellesorganisasjon (leder), Lars 
Morten Johnsen, Norsk Transportarbeiderforbund, Jan Aarsamoen, El & IT-forbundet, Egil Kristiansen, 
Industri Energi, Arnstein Aasestrand, Forbundet for Ledelse og Teknikk, Jane Sæthre, Norsk 
Jernbaneforbund, Harald Olsen, Handel og Kontor, Trond Ytterbø, LO Notodden, Erik Hagen, Norsk 
Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Jan Kåre Rugtvedt, Norsk Arbeidsmandsforbund, Bjørg 
Vatnedalen, Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Finn Erik Thoresen, LO, Håkon Ødegård, Norsk 
Folkehjelp, Jostein Forsberg og Anlaug Landsverk, Notodden Blues Festival 

 

 

 



SOMLIGA GÅR MED TRASIGA SKOR 2016 

 

Side 1 

 
 
SOMLIGA GÅR MED TRASIGA SKOR 2016 
 
Stand i 3 dager: 

 

STANDEN ER UNDER RIGGING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tradisjon tro var vi godt plassert midt i Notodden sentrum 

med vår 12 m stand. I alt 53 frivillige dugnadsarbeidere 

hadde meldt seg til tjeneste for å profilere LO, forbundene 

og samarbeidspartnerne på standen. I tillegg stod 

representanter fra Norsk Folkehjelp på standen.  

Ryddighet på standen er en utfordring, selv om vi er på god 

vei, men vi tilstreber oss på å bli enda bedre fra år til år på 

orden og system. Vi kan bli bedre på å få ut informasjon til 

våre frivillige i forkant av øktene, både når det gjelder 

prioriteringer av budskap og arbeidsfordeling. Dette vil 

arbeidsgruppa jobbe aktiv med i forberedelsene til neste års 

festival. 

LO Quizen er alltid populær og mange hundre besvarelser ble 

registrert. Den fungerer opplysende og bidrar til større 

innsikt i fordelen ved å være fagorganisert.  

Peggy Hessen Følsvik hold appell utenfor LOs stand og 

snakket om utfordringer Norge står ovenfor i en tid der 

landet har en regjering som ikke ser vanlige arbeidsfolk, ved 

at stadig flere arbeidstakere er i ferd med å få en løsere 

tilknytning til arbeidslivet og at sosial dumping og uryddige 

forhold utfordrer det organiserte arbeidslivet.  

Det er unektelig en stor styrke for Somliga-prosjektet å ha 

samarbeidspartnerne, Norsk Folkehjelp, LO favør, Sparebank 

1- Forsikring og Help forsikring på standen. De er svært 

dyktige formidlere og det gir et mer helhetlig bilde av at LO 

også er en solidaritetsorganisasjon og en organisasjon som 

har medlemsfordeler som gir medlemmene trygghet og i 

privatlivet.  

Av materiell hadde vi LO- brosjyren «Tør du stå alene», og 

brosjyren «Politikk er historie, nåtid og framtid». Vi opplever 

at brosjyrer som materiell for utdeling har begrenset verdi 

og virkning, men at de har en nytteverdi som utgangspunkt 

for samtalene med de som er innom standen. Samtalene på 

standen oppleves informative og av stor betydning for 

bevissthet rundt våre medlemsfordeler og LOs fagligpolitisk 

arbeid. 

 

 

 

 

 



SOMLIGA GÅR MED TRASIGA SKOR 2016 

 

Side 2 

Barrikaden Blueskro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jailhouse Stage «NBFs viktigste scene» - Trond Ytterbø – 2016  

Torsdag: LO sekretær Rene Rasmussen åpnet Jailhouse stage som for 

andre gang var en del av «Somliga» prosjektet. Innsatte og løslatte 

fra fengsel, ungdom som av ulike grunner faller utenfor ordinære 

utdannings- og arbeidslivsløp spiller i band med etablerte blues- og 

rock musikere som instruktører. Resultatet er en mer meningsfull 

soningstid og fantastisk musikk. Hele 6 band spilte på Barrikaden 

Blueskro i 2016: Breakout, Prison Maniacs, Simplex Brutus, Stars 

Behinde Bars, Ballern & Henks Rock’n Roll Hoochie Koo og Skyldig 

som Faen.  

Resiliens er et unikt musikalsk prosjekt startet med stor støtte og 
hjelp fra Notodden Blues Band-vokalist Trond Ytterbø i 2009. 
Resiliens har siden utviklet seg til å bli et mye brukt musikerkollektiv 
på grunn av deres store spilleglede og entusiasme. Bandet er en del 
av Kilden på Notodden, et samarbeid mellom stat, kommunal og 
ideelle organisasjoner på området psykisk helse og rus.  
 
Pascal Rockers er et band på seks medlemmer der alle har en 
utviklingshemming. Bandet består av fem menn og ei dame. De 
spiller blant annet slagere som var nye da 68 generasjonen vokste 
opp, men også en del nyere låter. Dersom man som tilhører ikke lar 
seg rive med, trampe takten, lar seg imponere eller berøre av disse 
folkas innsats og pågangsmot, ja da må du være laget av stein! De 
fleste (og det var tjoka fullt) blei rørt til tårer, og vi hadde det helt 
konge!   

Fredag og lørdag: 
Rolf Raddis Band. Musikken er en blanding av egenprodusert blues og 
rock med samfunnsengasjerende tekster.  
 
Gjems, Stølefjell, Jacobsen og Skoglund  er fire av landets fremste 
bluesmusikere som er gått sammen om å blåse nytt liv i kjent og 
ukjent materiell fra etiketter som Chess, Cobra og Vee-Jay.  
 
MK’s Marvellous Medicine.  Marie Kristin Dahle, har spilt gitar siden 
hun var 13, trakterer ikke bare strengene med suveren fingerkontroll 
og drivende soloer, hun feide oss også ned av benkene med en 
kraftig vokal. Sammen med Felix N. Rudi på trommer og Stian 
Brungot på bass lager Dahle ny og frisk gitar-musikk inspirert av ulike 
artister fra Stevie Ray til The Beatles og Prince. 

Caravan Blues Band spilte på fredag og er et spennende og 
fremadstormende band fra rock og bluesscenen på Notodden og 
spilte og på Barrikaden Blueskro. Dette bandet viser at Notodden vil 
stå sterkt i bluesen også blant nye generasjoner. De skaper alltid 

elektrisk stemningen blant publikum når de spiller 

Barrikaden Blueskro er kommet for å bli! Gratiskonsertene er en 

suksess og var også i 2016 fylt til randen og det var høy stemning! 

 

 

 

 

 

 

http://www.bluesfest.no/nb-no/artister-2016/gjems-stolefjell-jacobsen-og-skoglund/
http://www.bluesfest.no/nb-no/artister-2016/mks-marvellous-medicine/
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  Solidaritetskonserten « Somliga går med trasiga skor». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidaritetskonserten «Somliga går med trasiga skor» var i år 

er en hyllest til bluesdronninga Kristin Berglund som døde for 

10 år siden.  

– Det er mulig å forbedre verden med musikk, sa LOs Peggy 

Hessen Følsvik under hyllestkonserten til Kristin Berglund på 

Notodden Bluesfestival.  

Kvinnekamp og blues har i likhet med arbeiderbevegelsen og 
blues, alltid vandret hånd i hånd. Berglunds tekster beskrev 
ofte kvinners situasjon i samfunnet i tillegg til at hun 
utmerket seg både som vokalist, gitarist og låtskriver. Kristin 
Berglund var en av dem som banet vei for kvinnelige artister i 
norsk blues.  
 

Berglund hadde på midten av nittitallet nære relasjoner til LO 
og stilte seg i front i kampen mot barnearbeid og turnerte på 
skoler og foreninger om barnearbeidssaken.  

Hun gjorde en solid jobb med å sette saken på dagsorden! 

Ståle Dokken og Peggy Hessen Følsvik innledet om Berglunds 

samarbeid med LO i forkant av konserten. 

Åse Kleveland var konferansier i tillegg til å delta som artist, i 

sammen med Knut Reiersrud, Reidar Larsen, Steinar 

Albrigtsen & Monika Nordli, Rita Engedalen, Margit Bakken, 

Morten Omlid og Kristin Berglund Band. Morten Omlid var 

kapellmester og konserten kan kun beskrives med ett ord: 

Fantastisk! Omlag 2 000 kom for å høre hyllestkonserten på 

avslutningsdagen.  

Som tidligere hadde vi innsamling til Norsk Folkehjelp under 

solidaritetskonserten. De frivillige dugnadsarbeiderne gikk 

med bøsser og samlet inn penger! Resultatet for Innsamlingen 

under Notodden Bluesfestival ga hele kr 126.379,-. 

Inntektene ble fordelt mellom Norsk Folkehjelps arbeid for 

mindreårige i asylmottakene i Norge og arbeidet i med 

palestinsk ungdom i flyktningeleirene i Libanon.  

  

«Jeg er imponert over hvordan dere løfter kultur-Norge til et nivå vi 
kan være stolte av! Samtidig evner festivalen å holde fast i sine 
historiske røtter, som er godt plantet i norsk arbeiderbevegelse»  
LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik, Notodden Blues festival 2016 
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Oppsummering: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notodden Blues Festival er bevisst på å ivareta historien og miljøet i det 

gamle industrisamfunnet, og fremstår i dag som en brobygger mellom blues, 

norsk industrihistorie og fagbevegelse.  

 

Prosjekt «Somliga går med trasiga skor» er hovedsamarbeidspartner med 

NBF. Tilslutning fra fagforeninger og LO organisasjoner økte fra 62 til 64. 

Organisasjonene i spleiselaget bidro med hele 656.700 kroner. Prosjektet har 

utviklet seg fra å være en gratis solidaritetskonsert på avslutningsdagen, til å 

bli 4 dager med gratis konserter i solidaritetens tjeneste. Våre konserter er 

åpne for alle, og er blitt veldig populære innslag under NBF. Hele 13 unike 

gratiskonserter arrangeres under Somligaparaplyen i festivalhelgen. Vi er 

ingen «død sponsor», men en samarbeidspartner og vi benytter 

handlingsrommet det gir oss til profilering og aktiviteter.  

 

Takk til de frivillige: Folk forandrer verden, så er også tilfellet for vårt 

prosjekt. Hele 53 frivillige jobbet dugnad for LO og samarbeidspartnerne 

under de 4 dagene festivalen varte. Uten de frivilliges innsats, hadde vi aldri 

klart å få prosjekt «Somliga går med trasiga skor» til den suksessen det har 

blitt! «Somliga går med trasiga skor» er blitt et varemerke for fagbevegelsen 

og for Bluesfestivalen. Hver og en er gode ambassadører for felleskapet. Vi 

mener vi har skapt en god arena for samarbeid, kameratskap og nettverk på 

tvers av organisasjonsgrensene, som igjen er med på å styrke LO som 

organisasjon. Vi er takknemlige for at LO også i år inviterte 

dugnadsarbeiderne til middag på lørdagen, noe samtlige satt stor pris på! 

Takk til de 64 organisasjonene som er med oss på laget:  

Uten bidragene fra organisasjonene hadde det vært umulig å gjennomføre 

denne storsatsingen. For bidragene får vi igjen:  

Den beste standplassen i Notodden under festivalen! 13 unike gratiskonserter 

for festivalpublikummet! T-skjorter med navnene til samtlige organisasjoner 

som er tilsluttet spleiselaget. En solid markedsføring av LO som en viktig 

aktør i samfunnet og Norsk Folkehjelps humanitære arbeid i inn/utland. 

Gode musikalske opplevelser med anerkjente musikere, positive møter med 

medlemmer, potensielle medlemmer og svært gode tilbakemeldinger fra 

festivaldeltakerne.  

LOs logo er svært synlig i gatebildet, gatebannere, programfoldere, all 

annonsering i inn- og utland, på «Somliga»- og festivalens egne T-skjorter, 

sponsorbiler, scenebanner med mer. Konsertene under NBF går innunder LO 

favør medlemsfordeler noe som gir god markedsføring og i forkant av 

festivalen. Samarbeidsavtalen og LO logoen har stor betydning for LO. For 

Notodden Blues Festival representerer LO og Norsk Folkehjelp folkelige 

verdier, solidaritet og et grasrotengasjement som gir arrangementet et 

kvalitetsstempel. 
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Takk til alle bidragsyterne som gjorde «Somliga går med trasiga skor» til en suksess 

også i 2016:  

LO i Norge: 100.000,- LO i Stavanger og omegn: 2.000,- LO i Grenland: 5000,-, LO i Oslo: 

3.500,- LO Øst- og Midt Telemark 10.000,- LO Stat: 30.000,- El & IT-Forbundet: 25.000,- El & 

IT Forbundet Trøndelag: 5.000, El & IT forbundet Vestfold/Telemark: 5.000,- El & IT 

Forbundet Buskerud: 5.000,-, Buskerud Elektroforening: 5.000,- Bravidaklubben i Telemark: 

1.000,- Heismontørenes fagforening: 1.000,- Fagforbundet: 30.000,-Fagforbundet Notodden: 

10.000,- Fagforbundet Telemark Fylkeskommunale Forening: 1.300,- Fagforbundet 

Telemark: 10.000,- Oslo Sporveiers Arbeiderforening: 2.000,- Fellesforbundet: 10.000, - 

Fellesforbundet avdeling 8 – Telemark: 2000,- Fellesforbundet avd. 185 – Flyarbeidernes 

forening: 4.900,- Fellesforbundet avd.850 Oslo Grafiske Fagforening: 1.000,- Fellesforbundet 

avd.39 Industri og Service Telemark:1.000,- Oslo Bygningsarbeiderforening: 2. 000,- 

Fellesorganisasjonen FO: 20.000,- FO Telemark: 1.000,- Forbundet for Ledelse og Teknikk: 

20.000,- Handel og Kontor Norge: 15.000,- Oslo Akershus Handel og kontor: 10.000,- Handel 

og Kontor Østlandet Sør: 15.000,- Handel og Kontor Buskerud: 3.000,- Industri Energi: 

50.000,- Dalen Arbeiderforening: 5.000,- Herøya Arbeiderforening: 3.000,-, Industri Energi 

Statoil Oslo: 5.000,- Notodden Kjemiske Arbeiderforening: 1.000,- Platonarbeidernes 

Forening: 1.000,- MFO Vestfold/Buskerud/Telemark: 10.000,- Norsk Arbeidsmandsforbund: 

15.000,- Norsk Arbeidsmandsforbund avd 1 – Øst: 4.000,- Norsk Fengsel- og 

friomsorgsforbund: 5.000,- Norsk Jernbaneforbund: 7.500,- Norsk Lokomotivmannsforbund: 

5000,- Norsk Manuellterapeutforening: 3.000,- Norsk Nærings- og 

Nytelsesmiddelarbeiderforbund: 20.000,- Vin og Brennevinarbeideres Fellesklubb: 1.000,- 

Norges Offisersforbund: 3.000,- Norsk Sjømannsforbund: 10.000,- Norsk Tjenestemannslag: 

7.000,- NTL UiO: 1000.- Norsk Transportarbeiderforbund: 30.000,- Norsk 

Havnearbeiderforening: 5.000,- Oslo Transportarbeiderforening: 2.000,- Oslo 

Bryggearbeideres Forening: 5.000,- Transportarbeiderforeningen Vestfold – Telemark: 

5.000,- Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund: 10.000,- Skolenes landsforbund: 2.000,- 

Sparebank 1- Forsikring: 50.000,- Help Advokatforsikring: 50.000,- LO favør: 20 % 

medlemsrabatt på billetter + markedsføring, LO Media: 5.000,- i form av trykksaker, 

profilering.  

 

Lik oss på Facebook 

Solidaritet – Sterkere sammen 

 

https://www.facebook.com/Somliga-g%C3%A5r-med-trasiga-skor-515782818517636/?fref=ts




SØKNAD OM STØTTE TIL UTREDNINGER EØS OG FAGBEVEGELSEN. 

Faglig Utvalg i Nei til EU,LO i Trondheim, Stavanger og Oslo vil i samarbeid med 

forbund, fagforeninger, LOs lokalorganisasjoner og klubber i og utenfor LO samle 

økonomisk støtte for å utrede nedenstående forhold. I tillegg til utredninger ønsker vi å 

lage en pamflett. Vi har også et ønske om å lage en kortfilm om EØS og arbeidslivet 

dersom forbund og fagforeninger bevilger.  

1). Høyesterett har avgjort i Holship-saken at bruk av boikott for å oppnå tariffavtale som gir havnearbeidere 

fortrinn til lossing og lasting er i strid med EØS-avtalen. Hvor står norske tariffavtaler etter dette? 

2). NHO og 9 verft stevnet staten i 2009 for brudd på EØS-avtalen for allmenngjøring av reise, kost, losji (RKL) 

og utetillegg på 20%. Høyesterett avviste EFTA-domstolens anbefaling om å fjerne RKL. Saken har pågått i 8 

år. NHO og ESA gir seg ikke før LO og fagbevegelsen gir etter, slik at oppdrag i Norge skal følge EØS med den 

frie etableringsrett om inntak på stedet. Slik skal bestemmelser om RKL fjernes i norsk arbeidsliv. Dette 

undergraver norsk lønn og tariff i Norge. Brødrene Langseth-dommen (Arbeidsretten) føyer seg inn i rekken av 

angrep fra NHO med drahjelp fra EU/EØS-retten. Saken ligger på ESAs bord og regjeringa vil sende saka til 

partene i oppgjøret 2018. Hvordan er det mulig å beholde bestemmelsene i overenskomstene?  

3). EU forordning gjennom EØS-avtalen om konkurranse på helikopterfrakt til norsk sokkel kan utfordre norske 

sikkerhetsbestemmelser tilpasset offshore. ESA gjennom EØS-avtalen presser på med ønske om fri konkurranse 

noe som kan få alvorlige konsekvenser. En samlet fagbevegelse i og utenfor LO avviser pålegget. Hvordan kan 

pålegget fra ESA forhindres? 

4). Sosial dumping er fortsatt et stort samfunnsproblem. NHO henviser til EUs Vikarbyrådirektiv når 

fagbevegelsen vil sette inn restriksjoner mot bemanningsbransjen. Mye sosial dumping er knyttet til denne 

bransjen, med lavere lønn og uakseptable arbeidsvilkår. «Ansatte» mangler stillingsvern gjennom "faste 

ansettelser uten lønn mellom oppdrag". EØS og Vikarbyrådirektivet legitimerer bemanningsbransjens utbredelse. 

Dette medfører at organisasjonsgraden synker dramatisk i viktige bransjer. Skal norsk fagbevegelse kreve 

reversering av Sysselsettingsloven fra før 2000, selv om dette utfordrer EØS-avtalen?  

5). To forhold er veldig viktige for fagbevegelsen i den nye loven om offentlige anskaffelser som bygger på tre 

EU-anskaffelsesdirektiv. Det siste direktivet sår tvil om en ved offentlige anskaffelser kan nekte å godkjenne 

lærlingeordninger og praksisplasser fra andre land. Oslo-forliket etter kommevalget innebærer at kommersielle 

aktører på sjukehjem skulle fases ut, og at kommunale og ikke-kommersielle aktører skulle foretrekkes på 

barnehagesektoren. NHO har sendt problemstillingen til ESA. Hittil har Byrådet stått på Oslo-forliket og valgt å 

fase ut kommersielle aktører. 

Alle store og små bidrag mottas med takk! SEND STØTTE TIL Kto 7874.42.00031.  

På forhånd takk for positivt svar. 

Med hilsen Boye Ullmann, Faglig leder Nei til EU, Lill Sæther, Faglig sekretær, Roy 

Pedersen, Leder LO i Oslo, John-Peder Denstad, Leder LO i Trondheim, Jo Jenseg, 

Leder LO i Stavanger.   





Forslag fra meg på å bevilge penger til Rockekoret Neo+ (organisasjonsnummer 997 843 738). 
Koret ble startet av LO og AUF i 1987 og var veldig aktivt fram til 1994. Var bl.a. med å en opera i 
forbindelse med Jern og Metalls jubileum og på åpningen ved overgang til Fellesforbundet. 
Koret hadde en reunion i 2010 og har siden vært aktivt og brukt av bl.a. Oslo Arbeidersamfunn, AUF 
og hatt et par oppdrag på Utøya. Synger også på Allsangkveld hver 30. april og på Egertorget den 1. 
mai. 
 
Koret synger tradisjonelle arbeidersanger i tillegg til moderne progressive sanger som fremmer 
arbeiderbevegelsens og venstresidens ideologi. 
 
De kan selvfølgelig kontaktes for et kulturelt innslag på HK Oslo og Akershus sine arrangementer. 
De har konsert i Oslo den 18. mars 2017 og jeg legger ved konsertplakaten. 
 
Jeg er også leder i Rockekoret Neo+ og om forslaget blir vedtatt kan jeg kontaktes for informasjon om 
korets kontonummer o.l. 
 
Innsendt av Lilli Røv 





Bevilgning til gjenoppbygging av Kobanê.
Foreningen Fotballbane for jenter og gutter i Kobanê er et norsk initiativ for å bistå gjenoppbyggingen av 
Kobanê i nord Syria etter at over åtti prosent av byen ble ødelagt under den Islamske Statens felttog i 2015. 
Etter at de kurdiske motstandsstyrkene greide å slå tilbake det massive angrepet, i samarbeid med blant annet 
USA, har stadig flere av innbyggerne flyttet tilbake til sin by og er i full gang med bygging av boliger, infra-
struktur og så videre.

Foreningen Fotballbane for jenter og gutter i Kobanê har direkte kontakt med de demokratisk valgte myndig-
hetene i byen.  Myndighetene og foreningen har inngått en avtale om plassering og bygging av en fotballbane. 
Formålet med prosjektet er å fremme masseidretten for begge kjønn.

Utviklingen i Kobanê er positiv sett i lys av at området ellers er preget av krig og ødeleggelse. Det er viktig å 
bidra med humanitær hjelp til den lokale befolkningen i gjenoppbyggingsfasen.

For utfyllende informasjon, se nettside: kobanebane.no og @FotballKobane

Foreningen Fotball for jenter og gutter i Kobanê søker om økonomisk bidrag. Vi håper deres forening kan 
foreta en bevilgning, stort eller lite, til vårt prosjekt.

Vi vil også sette pris på om dere i tillegg kunne sende e-post til alle medlemmer om å støtte opp om prosjek-
tet ved å gi et personlig bidrag.

Oslo 28.12.16

På vegne av Foreningen Fotballbane for jenter og gutter i Kobanê,

Per Ravn Omdal
Styreleder  

Vi oppfordrer til å støtte opp om innsamlingen.

Yngve Hågensen
Tidligere LO-leder

Jan Olav Andersen
Leder, El og It  Forbundet

Lars Johnsen
Leder, Norsk Transport-
arbeiderforbund.

Trine Lise Sundnes
Leder, Handel og Kontor
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