
Årsberetning 2018 

Ungdomsutvalget HK Oslo-Akershus 

 

Ungdomsutvalget har i perioden bestått av: 

Leder:   Charlott Pedersen 

Nestleder: Siri Fredrikke Amundsen (ute av utvalget fra sommeren 2018) 

Sekretær:  Miriam Bugge 
 

1.styremedlem: Julia Sofie Rosseland Hansen, 1.styremedlem 

2.styremedlem: Munir Jaber (ute av utvalget fra våren 2017 år) 

3.styremedlem: Alexander Sandvik 

4.styremedlem: Kay Jilali Hoff Ouaar 

 
Vara: 
Christine Tovik, 1.varamedlem 

 
På grunn av en del frafall fra ungdomsutvalget i perioden ble det på høsten gjennomført en 
årskonferanse med påfølgende årsmøte for å få supplert utvalget med nye folk. Etter dette 
årsmøtet så utvalget ut som følger: 
 

Leder:    Charlott Pedersen 
Nestleder:   Angel Batista 
Sekretær:   Miriam Bugge 

 
1. Styremedlem:  Julia Sofie Rosseland Hansen 
2. Styremedlem:  Susan Halvari Johansen 
3. Styremedlem: Karoline E. Nordvik 
4. Styremedlem:  Kay Jilali Hoff Ouaar 
 
Vara:  
1.vara:   Sara Skogøy 
2.vara:   Håvard Lundkvist 
  

 
 



Året 2018 var dessverre et år preget med lite møteaktivitet og utadrettet aktivitet. Mye av 
skylden på dette faller på at det har vært et år preget med mye annen aktivitet, hvor 
ungdomsutvalget også har vært representert.  

Likevel har ungdomsutvalget gjort seg synlige på en rekke ulike arenaer, deriblant: 

• Avdelingsstyret og aktiviteter i regi av avdelingen. 
• LOs ungdomsutvalg og aktiviteter i regi av utvalget. 
• Utvalgsskoleringen til HK. 
• Sommerkonferansen til HK. 
• LOs student- og ungdomskonferanse. 
• Internasjonalt utvalg LO i Oslo. 
• Representantskapet til LO i Oslo. 
• Trondheimskonferansen 2018. 
• Rogalandskonferansen 2018. 
• Handelskampanjen. 
• Diverse fanemarkeringer. 

 

Avdelingsstyret 

Ungdomsutvalget er representert inn i avdelingsstyret til HK Oslo-Akershus gjennom lederen 
av utvalget.  

I avdeling Oslo-Akershus er plassen til 4.styremedlem forbeholdt ungdomsrepresentanten, 
og ungdomsrepresentanten er også en del av arbeidsutvalget til avdelingsstyret. Miriam har 
fungert som vara for Charlott til avdelingsstyret.  

I tillegg til møter i avdelingsstyret har ungdomsrepresentanten deltatt på både planlegging 
og gjennomføring av en rekke aktiviteter i regi av avdelingen. Heriblant lynkurs for 
tillitsvalgte, medlemsmøter og informasjonsmøter for medlemmer innenfor 
elektrovarebransjen. HK Oslo-Akershus hadde også den eneste ungdomsrepresentanten på 
Nordisk Hovedstadskonferanse 2018. 

 
LOs ungdomsutvalg 

Charlott og Kay har representert HK i ungdomsutvalget til LO Oslo/Akershus. Alexander og 
Siri har vært varaer til dette utvalget. Ungdomsutvalget til LO Oslo/Akershus fungerer som et 
koordinerende organ, og målet er å fremme aktivitet for unge medlemmer på tvers av 
forbundsgrensene. HK har deltatt aktivt i både arbeidsgrupper og på arrangementer i regi av 
utvalget. Vi har blant annet vært med på å arrangere/deltatt på kommunikasjonskurs for 
unge medlemmer, planleggingskonferansen for utvalget, sommerkonferansen, studiestart, 
arbeiderbevegelsens strandryddedag m.m.  

 
LOs student- og ungdomskonferanse 

Ungdomsutvalget besluttet at man i 2018 ønsket å sende noen til LOs student- og 
ungdomskonferanse. Dette er en viktig arena hvor man både kan diskutere politikk og 



fagligpolitiske spørsmål, i tillegg til å bli kjent med andre unge tillitsvalgte på tvers av 
forbundsgrenser. Representanten fra utvalget tok ordet til debatt flere ganger, både fra 
talestolen og i de ulike parallellverkstedene.  

 
HKs sommerkonferanse 

Det var dessverre kun Charlott fra utvalget som hadde anledning til å delta på årets 
sommerkonferanse. Vi håper derfor å kunne komme sterkere tilbake med flere deltagere til 
neste år. Vi fikk likevel markert oss ved å ha medansvar for delegasjonen fra region Øst, i 
tillegg til at Charlott avholdt et av de parallelle verkstedene på konferansen. 

 

Strandryddedagen 2018 

Ungdomsutvalget til LO Oslo/Akershus avholdt 
et eget arrangement i forbindelse med 
Strandryddedagen. Flere av utvalgets 
medlemmer var med her.  

 
 
 
 
 
LOs sommerpatrulje 

Også i år var flere av medlemmene i ungdomsutvalget deltagere under LOs sommerpatrulje. 
Sommerpatruljen er en arena det er viktig å være med på, da unge arbeidstakere er 
målgruppen. HKs områder er også hyppig besøkt under sommerpatruljen, og det er derfor 
viktig at vi er med som deltagere, da det er vi som kjenner områdene best. Charlott var også 
innleder på kurs i forkant av sommerpatruljen og fortalte om områdene våre.  

 
Media 

Flere av utvalgets medlemmer har vært å se blant annet i HK-nytt. I år har også avdelingen 
startet opp sitt medlemsblad «Lokal Tillit» igjen, hvilket også har betyr at «Ungdommens 
side» har gjenoppstått. Dette er en fin mulighet til å nå ut til unge medlemmer i avdelingen. 
Charlott er også en del av redaksjonen til «Lokal Tillit», i tillegg til at hun er en av flere i 
avdelingsstyret som har ansvar for å publisere på avdelingens Facebookside 
(https://www.facebook.com/HandelOgKontorOsloAkershus/) og nettside 
(http://handelogkontor.org/). 

 

 

LOs nissepatrulje 

Ungdomsutvalget deltok i LOs nissepatrulje. 



 

Årskonferanse 

Årskonferansen ble avholdt som en heldagskonferanse lørdag 10.november. Der lærte 
deltagerne om hva fagbevegelsen er, om historien til forbundet vårt og hvordan man kan 
engasjere seg for å få påvirkning på både arbeidsplassen og i Handel og Kontor.  

Det ble hentet inn flere 
innledere til konferansen. 
Tidligere RU-leder Linn-Elise 
Øhn Mehlen innledet om 
hersketeknikker og hvordan 
man kan håndtere disse. 
Camilla Boyle og Ammal A. 
Haj fra styret til 
Solidaritetsungdommen 
innledet om hvordan man 
kan bedrive 
solidaritetsarbeid lokalt.  

I tillegg var det visning av 
videosnutten fra C-log 
(hovedlageret til COOP), 
med oppfordring til å melde 

seg på «Ung Tillitsvalgtforum» som skulle avholdes i januar 2019. Etter konferansen ble det 
avholdt årsmøte, før man sammen gitt ut for å spise middag.  

 

 

 

 


