Bevilgninger til å rsmøte

Det har kommet inn 12 søknader om bevilgninger.
Avdelingsstyret innstiller:
Somliga går…
Støtte til greske solidaritetsklinikker
Klimavalgalliansen
8 mars komiteen
Norges sosiale forum
Framfylkningen
Operasjon VED
Pensjon for alle
Dorcas hus
The lotus flower – boxing sisters
Right to sight
TOTALT
ÅRSMØTEPOTTEN
TOTALT FOR 2019

4 000 kr
4 000 kr
4 000 kr
4 000 kr
4 000 kr
4 000 kr
4 000 kr
4 000 kr
4 000 kr
4 000 kr
4 000 kr
44 000 kr
50 000 kr
75 000 kr

Avdelingsstyret innstiller ovenfor årsmøtet at disse 11 bevilgningene
blir vedtatt.

Søknad fra Fagbevegelsens Arbeiderpartilag innstiller styret på at den
avslås. Grunnet at avdelingen ikke gir direkte partistøtte.

Forslag til bevilgninger å rsmøte
HK Oslo/Akershus 2019

HK-klubben Cappelen Damm har tradisjon for å sende inn forslag til bevilgninger til foreninga sitt
årsmøte. Vi har, som vel kjent, et solidaritetstrekk og bevilger penger på årsmøte i klubben.
Vi ber derfor om at årsmøtet til HK Oslo/Akershus vil støtte følgende prosjekter:
Dorcas hus er rehabiliteringssenteret til fredsprisvinner dr. Mugwege, et senter som foreningen har
støttet tidligere. Mer info om dette viktige stedet finner dere her:
https://www.kirkensnodhjelp.no/gi-stotte/gi-gave/bedriftstotte/bedriftsgaver/stott-etprosjekt/kvinnesenter-i-kongo/
Fredsprisvinneren Nadia Murad, denne jesidisk kvinnen som unnslapp IS, og dr. Mugwege er kjent for
sin kamp kampen mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter. Den ideelle
organisasjonen The Lotus Flower har nå startet opp prosjektet Boxing Sister. Et prosjekt som blant
omfatter flere yngre kvinner som har unnsluppet fangenskap/seksualisert vold. Disse kvinnene lærer
seg å bokse, ikke for å slåss, men for å stole på sin egen kropp igjen og for å forsvare seg selv. Les mer
her: http://www.thelotusflower.org/project-source/2018/10/28/boxing-sisters
Barn i mange afrikanske land rammes av blindhet i langt større grad enn her i Norge. Og det er så alt
for mange som ikke blir operert for blant annet øyesykdommer som grå stær, både pga. legemangel
og økonomi. Mer info om dette prosjektet vil dere finne her: https://www.righttosight.no/
HK-klubben Cappelen Damm håper at årsmøtet kan være med å støtte disse prosjektene.
Vennlig hilsen,
Anne-Berit Tuft, klubbleder

AÅ RSMØTE FORSLAG

Det bevilges kr. 5000,- til Pensjon for alle
Fra Bjørn Tore Egeberg

Vedtekter for «Pensjon for alle», vedtatt på stiftelsesmøte 18. mars 2019
1. Navnet er «Pensjon for alle»
2. Formålet til «Pensjon for alle» er:
 Langsiktig kamp for en rettferdig, trygg og solidarisk pensjon. Alle skal sikres en
pensjon å leve av, også de som må gi seg tidlig i arbeidslivet. Uføres trygder og
pensjoner må sikres. Disse målene kan bare sikres gjennom velferdsstaten og
kollektive ordninger.
 Skolering om pensjonssystemet. Kunnskap om pensjonssystemet er avgjørende
for å vinne kampen om en rettferdig, trygg og solidarisk pensjon.
3. Klubber, foreninger og forbund kan være medlem.
LOs lokalorganisasjoner kan også være medlem.
4. Tilslutning forplikter til en minimumskontingent på 500 kroner årlig.
5. Organisasjonen baserer økonomi på støtte og bevilgninger.
6. Årsmøte:
a. «Pensjon for alle» sitt høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet skal behandle:
 Årsberetning
 Valg av styre, inkludert valg av leder, økonomiansvarlig og revisor
 Regnskap
b. Endring av vedtektene gjøres med 2/3 flertall. Forslag til endring av
vedtektene må sendes til styre 6 uker før årsmøtet og sendes ut til
medlemsorganisasjonene senest 4 uker før årsmøtet.
c. Hver tilsluttet organisasjon får én (1) representant med stemmerett på
årsmøtet
7. Styret:
a. Velges av årsmøte
b. Styret skal ha medlemmer fra både privat og offentlig sektor.
c. Styret består av minimum 5 personer inkludert leder
d. Styret rapporterer til årsmøtet
e. Styret nedsetter et arbeidsutvalg
f. Styret fastsetter hvem som har fullmakt til å disponere konto og inngå avtaler på
vegne av organisasjonen (prokura)
g. Styret nedsetter valgkomité
h. Styret kan nedsette arbeidsgrupper.

Plattform for «Pensjon for alle» vedtatt på stiftelsesmøte 18. mars 2019
«Pensjon for alle» vil jobbe for:
-

å få på plass folketrygd, ny AFP og tjenestepensjoner uten levealdersjustering
å sikre at pensjonssystemet er utjevnende og omfordelende. Alle skal ha trygghet,
uavhengig av lønn, kjønn, yrke og alder.
å sikre en god tidligpensjonsordning for de som trenger det
å ta kampen for at uføre får alderspensjon uten levealdersjustering og med
opptjening fram til de fyller 67 år
å sikre særaldersgrense for de som trenger det
bedre vilkår for alle som går av før 67 år. Utvidelse av ordningene med «slitertillegg»
og betinget tjenestepensjon – uten at noen skal få redusert AFP
at underreguleringen av pensjoner avvikles. At pensjonistenes organisasjoner får
tilbake forhandlingsretten i trygdeoppgjøret
at alle skal få 66 % av lønn i pensjon, også for dagens unge og de som må gi seg tidlig i
arbeidslivet.
at det innføres pensjonsopptjening fra første krone og første time i lovfestet
obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
at uføre ikkje får dårligere pensjoner som følge av endringer i lovgivningen som
regulerer pensjonene
å gjeninnføre besteårsregelen

Oslo, januar 2019

Søknad om støtte til Norges Sosiale Forum
Norges Sosiale Forum (NSF) søker med dette om økonomiske støtte til vårt arbeid i 2019. NSF har
ingen faste inntekter og er derfor helt avhengig av økonomisk støtte fra våre medlemmer og andre
støtteorganisasjoner for å kunne videreføre forumets arbeid og, ikke minst, legge et godt grunnlag
for Globaliseringskonferansen 2020.
NSF er den norske avdelingen for Verdens Sosiale Forum, en internasjonal bevegelse som arbeider
for en rettferdig verden. Målet er et mer demokratisk samfunn på alle nivåer, der hensynet til
mennesker og miljø ligger til grunn for utviklingen, der det ikke finnes undertrykking og der
menneskerettighetene gjelder for alle. Vårt arbeid dette året skjer i tråd med arbeidsplanen som blir
vedtatt på årsmøtet i februar. Det er særlig disse tre følgende aktivitetene som vil prioriteres:
Allianse- og organisasjonsbygging
I år uten konferanse, slik som 2019, arbeider NSF med alliansebygging. Vi ønsker å være et bindeledd
mellom alle de ulike medlemsorganisasjonene og legge til rette for samarbeid og nye allianser
mellom organisasjoner som vanligvis ikke jobber sammen. Årene mellom konferanser er en ypperlig
mulighet til å arbeide systematisk videre med allianser og ideer som sprang ut fra
Globaliseringskonferansen foregående år. Eksempelvis vil Globaliseringskonferansen 2018 danne
starten på en kampanje for å forene primærnæringene: “ta havet tilbake og jorda i bruk”. NSF vil
bruke ressurser på å følge opp dette arbeidet videre og støtte våre medlemsorganisasjoner i
arbeidet med å fremme bærekraftig matproduksjon i Norge.
Åpen nettverkskonferanse
Vi ønsker å invitere til en åpen nettverkskonferanse der vi inviterer de de ulike nasjonale forumene
sammen med andre aktører involvert i Verdens Sosiale Forum til å delta sammen med norske
sivilsamfunnsorganisasjoner.
Tanken er å løfte debatten om hvordan det politiske handling og ytringsrommet for sivilsamfunn
verden over innskrenkes. Vi vil også presentere de ulike nasjonale forumene og synliggjøre å
diskutere hvordan globalisering også handler om sivilsamfunnenes organisering globalt. Vi ønsker å
koble, de politiske sakene som er viktige for de ulike nasjonale forumene, med internasjonale
perspektiver i de sakene som våre medlemsorganisasjoner og det norske sivilsamfunnet er opptatt
av. For å på den måten styrke internasjonale allianser og politiske prosesser på tvers av
internasjonale sivilsamfunn. Konferansen vil bestå av foredrag, verksteder og debatter.
I tillegg ønsker vi også å legge vekt på kunst og kultur og hvordan kultur kan brukes som virkemiddel
til å gjøre verden til et bedre sted.
Norges Sosiale Forum mener dette er en viktig konferanse i en tid der populismen er på frammarsj
globalt. I Norge, som i øvrige vestlige land, ser vi at populister stadig oftere refererer til
“globalistene” som hovedfienden. Det presenteres et populistisk narrativ der en global liberal og
kapitalistisk elite har en skjult agenda om å destabilisere vesten gjennom migrasjon. Norges Sosiale
Forum vil gjennom å diskutere en demokratisk globalisering drevet fram av sivilsamfunn styrke våre
medlemmers og den norske offentlighetens motstandsdyktighet mot det populistiske narrativet som
beskrevet ovenfor.

Podcast
I forbindelse med konferansen ønsker vi også å produsere en podcastserie. Dette er en måte å sikre
at den tematikken og de debattene som blir ført under konferansen når ut til flere enn de fysiske
deltakerne på konferansen. Som i den åpne nettverkskonferansen vil også podcastserien ha et fokus
på sivilsamfunnets politiske handlings og ytringsrom ulike steder på kloden, men podcastserien vil ha
et sterkere fokus på de positive fortellingene på hvordan disse rommene brukes.
Tanken er å løfte utvalgte kamper fra vårt internasjonale nettverk og i våre medlemsorganisasjoner
for å vise frem de gode kreftene i verden. Vi ønsker å fokusere på spesielle kamper eller personer
involvert i dem. Vi håper også å involvere kamper som har munnet ut i et positivt resultat.
Det blir naturlig å involvere våre medlemsorganisasjoner og andre i vårt nettverk for å lage de ulike
episode av denne podcasten. Vi ser for oss ca 6 episoder med ett tema hver gang. Vi kommer til å
basere podcasten på reportasjer og intervjuer i Norge og under nettverkskonferansen.
Nettverkskonferansen vil være en god arena for å hente innhold til podcaster. Det vil sikre både
tilgang på foredragsholdere, musikalske innslag og muligheter for å intervjue deltakere. Vi vil også
intervjue eller involvere andre internasjonale aktører over Skype eller lignende.
Vi setter ingen øvre eller nedre beløpsgrense, men vi håper at dere vil fortsette å støtte arbeidet
vårt. All støtte tas imot med stor takk! Pengene kan betales til kontonummer 1254 05 82031.
Det er selvfølgelig bare å ta kontakt dersom det er noe dere lurer på.
Med vennlig hilsen
Styret i Norges Sosiale Forum
www.globalisering.no
www.facebook.com/NorgesSosialeForum

Søknad om bevilgning til Klimavalgalliansen for et klimavalg 2019
Klimavalgalliansen består av over 60 organisasjoner som sammen setter klima på dagsorden. De siste
valgene har vi sammen sørget for klimamarsjer, debatter og arrangementer flere steder i landet. Nå vil
vi mobilisere for at valget i 2019 blir et klimavalg. For å kunne gjøre det er vi avhengig av innsats fra alle
organisasjoner og ildsjeler i alliansen. Vi ber derfor om økonomisk bidrag til alliansens arbeid.
Klimavalgalliansens fellesutvalg har lagt planer for «Klimavalg 2019» med en opptrapping av aktiviteter
foran valget i september og med nasjonal aksjonsdag lørdag 31. august. 12. mars kl. 13-15 er det
fellesmøte for alle organisasjoner i Miljøhuset i Mariboes gate 8 i Oslo med videre planlegging.
Vi bygger på erfaringene fra tidligere valg og ikke minst lokale aktiviteter. Vi vil synliggjøre bredden i
alliansen som består av miljøorganisasjoner, fagorganisasjoner, trossamfunn og kunstnere som alle er
for en rettferdig omstilling. Vi oppdaterer klimavettreglene som kan brukes i valgkampen, og vi ønsker
arrangementer flere steder i landet for å nå ut til folk og få mer samarbeid lokalt.
For å få til dette, trengs det penger. Før valget i 2017 gjennomførte vi en tilsvarende runde og da fikk vi
inn over 150 000 som igjen ble brukt på materiell og en rekke små og store arrangementer over hele
landet. Da ble det gitt fra 2 500 til 50 000 fra alliansens organisasjoner. Den norske kirke har allerede
lovet 10 000 til valget i 2019. Det er også mulig å gi penger til alliansens arbeid som privatperson.
Vi kan tilby å sende en faktura for 2018 eller 2019 med avtalt sum dersom dette er enklest. Ta kontakt
på klimavalgalliansen@gmail.com. Det er også mulig å bevilge penger direkte uten faktura. Forum for
utvikling og miljø forvalter økonomien i Klimavalgalliansen. Her er nødvendig informasjon:
Klimavalgalliansen
C/o Forum for utvikling og miljø
Storgata 11
0155 Oslo
ForUMs org nr:
971 274 646
Kontonummer:
1503.28.45670
IBAN: NO97 1503 2845 670
BIC (Swift-adresse) DNBANOKKXXX
Med klimahilsen
Fellesutvalget i Klimavalgalliansen
www.klimavalgalliansen.no

SOMLIGA GÅR MED TRASIGA SKOR
2018…” –En vakker historie om blues og fagforeningsarbeid
Ingebjørg Bratland med
band sørget for en
vakker og stemningsfull
avslutningskonsert
søndag 5. august.
Under konserten var
det så stille i Hovigs
Hangar at man kunne
høre en knappenål
falle.

- SOLIDARITET – STERKERE SAMMEN Standen i Storgata
tidlig lørdag morgen
før vi starter opp på
Barrikaden Blueskro

Arbeidsgruppas sammensetning for 2018: Janne Hegna, Musikernes fellesorganisasjon (leder), Lars Morten
Johnsen, Norsk Transportarbeiderforbund, Jan Aarsamoen, El & IT-forbundet, Per Schau, Fellesforbundet, Egil
Kristiansen, IndustriEnergi, Asle Aase, Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, Arnstein Aasestrand, Forbundet for
Ledelse og Teknikk, Jane Sæthre, Norsk Jernbaneforbund, Kjetil Andersen, Handel og Kontor i Norge, Harald
Olsen, LO i Vestfold, Ola Vea Gustavsen, LO Øst- og Midt-Telemark, Erik Hagen, Norsk Nærings- og
Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Jan Kåre Rugtvedt, Norsk Arbeidsmandsforbund, Bjørg Vatnedalen, LO Stat,
Finn Erik Thoresen, LO, Håkon Ødegård, Norsk Folkehjelp, Jostein Forsberg og Mari Beate Sannes, Notodden
Blues Festival

Hvorfor Notodden Bluesfestival?
Arbeidsgruppa mener det er flere grunner til at
samarbeidet med NBF passer godt for fagbevegelsen,
her kommer vi inn på noe av det vi mener er linken:
Notodden var starten på det nye industrieventyret i
Norge ved etableringa av Norsk Hydro i 1905 som
begynte samtidig som unionsoppløsninga med
Sverige. Bruken av store mengder elektrisk kraft til
industriell produksjon var grunnlaget som løfta Norge
inn i en ny epoke. Konsesjonslovene som fulgte
kraftutbygginga ga også en viktig politisk kontroll over
utviklinga og har en stor del av æren for det
velferdssamfunnet vi har i dag!
Den nye industrien førte til en sterkere
arbeiderbevegelse. Den kom til å spille en viktig
politisk rolle i hele forrige århundre.
Historien viser at fagbevegelsen på Notodden allerede
1.mai 1818 beslutta på folkemøte at fra og med neste
dag (2.mai 1818) skulle det innføres 8 timers
arbeidsdag på Notodden, et år før loven om 8 timers
arbeidsdag kom i 1919. Fagbevegelsen på
industriplasser som Notodden, Rjukan, Odda med
videre har preget utviklingen av disse tettstedene og
var en premissleverandør for gode oppvekstsvilkår og
godt utviklede fellesskapsløsninger. Den har bidratt til
å utvikle ”den nordiske modellen” med
trepartsamarbeid.
Notodden-samfunnet fikk seg en alvorlig knekk på
slutten av 1980 tallet, og var vel ett av de første
industristedene i landet, som fikk kjennskap til
begrepet vi kjenner i dag som outsorching. Tinfos
Jernverk blei solgt til utlandet og Norsk Hydro som
valgte å splitte opp og siden avvikle produksjonen.
Mellom 1000 og 1100 industriarbeidsplasser blei
berørt og mange av disse var ufaglært arbeidskraft.
Notodden var inne i ei ny tid, prega av omstillinger,
arbeidsledighet og tungsinn.
Notodden har i alle år hatt et stort og aktivt
musikermiljø, og særlig innenfor bluessjangeren og
mange jobbet som industriarbeidere. Musikken blei
redninga og man kan lage mye god musikk i håp om
bedre tider. 13 ildsjeler fikk ideen om å starte en egen
bluesfestival og satt bokstavelig talt hus og hjem i pant
for å sette drømmen sin ut i livet. Notodden
Bluesfestival feiret 25 års jubileum i 2012.

LO og fagbevegelsen har vært en nær sponsor og
samarbeidspartner siden 2002. Notodden
Bluesfestival er en Knutepunktfestival som samler 3040 000 mennesker hvert år og er en perfekt arena for
å vise oss fram som en samla fagbevegelse.
Festivalledelsen har sterke bånd til fagbevegelsen, og
det har gitt et nært samarbeid gjennom alle de åra
festivalen har eksistert.
Bluesmusikken har sine røtter i Afrika, og er tufta på
slaveri og fattigdom og hører av den grunn naturlig
sammen med fagforeningsarbeid. Arbeidsfolk og
fagbevegelsen i Norge har stått i spissen for det
velferdssamfunnet vi i dag er en del av.
Blues og fagforeningsarbeid har samme formål. Vi
skal viske ut klasseskillene og sørge for bedre kår,
både på arbeid og i det sosiale liv for arbeidere. Vi
viser i praksis at fagforening- og solidaritetsarbeid er
langsiktig arbeid og klassekamp, en kamp om faglige
og sosiale rettigheter, en kamp om frihet, likhet og
brorskap! Vi skal synliggjøre fagbevegelsen, hva vi
står for, samt gi folk mulighet til å oppleve kultur på
høgt nivå, helt gratis!
I tillegg viser vi hva solidaritetsarbeid er, både
nasjonalt og internasjonalt. Norsk Folkehjelp har hvert
år innsamling til konkrete solidaritetsprosjekter og
Somliga går med trasiga skor selger sine t-skjorter til
inntekt for disse prosjektene.
Tidene skifter i arbeidslivet, og Notodden er et synlig
eksempel på dette. Byen har omstilt seg fra være en
by med industrikultur til en by kulturindustri og
”industrialisert” salg og kundeservice. Tidene skifter i
politikken, og vi i LO-familien må innstille oss på
samarbeid på tvers av forbundsgrenser for å forsvare
arbeidstakernes rettigheter!
Tidene skifter i fagbevegelsen, og vi må ut å møte
folket der folket er!

Standen og LO-forbundenes engasjement
I tradisjon tro var vi godt plassert midt i Notodden
sentrum med vår 12 meters stand/telt. I alt 53 frivillige
dugnadsarbeidere hadde meldt seg til tjeneste for å
profilere LO, forbundene og samarbeidspartnerne,
Norsk Folkehjelp, Help, Sparebank 1, og LOfavør på
standen.
Vi tilstreber oss på å bli enda bedre fra år til år på
orden og system og å bli enda 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 fortsatt 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. I år ble det trukket ut tre heldige vinner
som vant festivalpass til festivalen i 2019.
Det er unektelig en stor styrke å ha
samarbeidspartnerne, Norsk Folkehjelp, LOfavør,
Sparebank1-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, ikke
bare på jobben men også i privatlivet.
Av materiell hadde vi bare LO-brosjyren "Tør du stå
alene" i tillegg til diverse give aways. 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 fagligpolitiske arbeid.
Også i år var MFO back-stage og i tillegg informerte
om medlemsfordeler for deltakerne på Little Stevens
Blues School. Nytt av året var at MFO hadde en stand
i artistområdet hvor Espen Østgård fra Østgård
Gitarmakeri fikset gitarer, byttet strenger og gjorde
set-up på artistenes gitarer gratis.
I år ble også MFOs engasjement utvidet med et
samarbeid med Blues Factory.

MFO håper på å kunne være en politisk kraft i forhold
til bedre rammebetingelser for kriminalomsorgen,
være en brobygger inn mot andre miljøer for å øke
trykket på politikere, og være med å sikre at
Jailhouse-prosjektet kan leve videre. I 2018 ga MFO
tre studieplasser til innsatte på Little Stevens Blues
School.
MFO engasjerte "Skyldig som faen" fra Bastøy til å
spille på landsmøtet i oktober, på landsmøtet i MFO
ble det også vedtatt at organisasjonen støtter Blues
Factory AS med 50 000 kroner.

Barrikaden Blueskro
Torsdag 2. august: Jailhouse Stage
Jailhouse Stage er et samarbeid mellom Somliga går
med trasiga skor, Notodden Blues Festival og Blues
Factory. Jailhouse Stage ble gjennomført for første
gang i 2012 på en av festivalens hovedscener med
husband fra Telemark-, Bastøy- og Ravneberget
Fengsel og ble en ubetinget suksess.
Jailhouse Stage er en del av Blues Factorys strategi
for å skape spillearenaer utenfor fengselsmurene, og
er ment å være en arena hvor fanger som har deltatt i
musikkopplæring og husbandvirksomhet i norske
fengsler kan synliggjøre sine musikalske ferdigheter,
og samtidig få muligheten til å spille med profesjonelle
norske og utenlandske bluesartister.
Jailhouse Stage et uttrykk for Notodden Bluesfestivals
ønske om å være en viktig samfunnsaktør og en
videreføring av festivalens tradisjonelle sosiale
engasjement.
Årets Jailhouse Stage ble åpnet av Hans Ole Rian,
forbundsleder i MFO. Under åpningstalen avslørte han
at forbundet ville dekke tre studieplasser på Little
Steven Blues School til innsatte som er en del av
Blues Factory's prosjekt i fengslene.
7 band spilte på Jailhouse Stage i 2018: Breakout
(Sandefjord), Simplex Brutus (Hof Fengsel), Prison
Maniacs (Telemark Fengsel), Moonshine Sneakers
(Sandefjord), Skyldig som Faen (Bastøy Fengsel) og
Rock 'n' Roll Express Train. I tillegg spilte Resiliens
fra Kildens musikkverksted på Notodden som er et
unikt musikalsk prosjekt startet med stor støtte og
hjelp fra Notodden Blues Band-vokalist Trond Ytterbø i
2009.

Under konserten til Resiliens overleverte
forbundsleder Ulf Madsen fra Forbundet for Ledelse
og Teknikk (FLT) forbundets kulturpris på 25 000
kroner til Kilden Notodden. Prisen ble godt mottatt
med gråt, jubel og glede.

Fredag 3. august
The Jelly Roll Men spilte for første gang på Notodden
Blues Festival og debuten var på Barrikaden Blueskro.
The Jelly Roll Men er et band som har dedikert seg til
kompromissløs "old school"-Chicago-blues. Bandet,
som har markert seg på begge sider av Atlanterhavet
med sitt debutalbum "Jelly Roll Shuffle", har etablert
seg som en publikumsfavoritt blant de som sverger til
den svingende tradisjonelle bluesen. Bandet fikk
terningkast 6 i Blues News for sitt album. Bandet
består av Kent Erik Thorvaldsen - vokal og munnspill,
Kai Evenstuen - trommer, Thomas Grim Thorvaldsen gitar og vokal, Ole Martin Røsten - ståbass, Øyvind
Stølefjell - piano og vokal.
Caravan Blues Band har spilt på Barrikaden Blueskro
og er et spennende og fremadstormende band fra
rock- og bluesscenen på Notodden. Anført av
Frederick Kaasa og Øystein Ytterbø på gitar og vokal,
leveres det groovy bluesrock av beste sort. Kvartetten
består ellers av Adrian Baann Sørensen på bass,
Robin André Kolbjørnsrud på trommer og Markus
Matland på orgel og piano. Dette bandet viser at
Notdden står sterkt i bluesen også blant nye
generasjoner. De skaper alltid elektrisk stemning blant
publikum når de spiller.
Lørdag 4. august
Reloaded er fra Notodden og tiltrekker seg stadig
flere og flere fans. Bandets frontfigur Heidi Blåsmo har
fått med seg et flott knippe musikere og med sin
stemmeprakt tolker hun det meste og spiller veldig
mye egenprodusert materiale. Bandet slapp album i
våren 2018, "My Longest Mile", hvor musikken er
skrevet av vokalisten selv og er en blanding av blues
og rock, og like allsidig som vokalisten selv. Under
dette panseret får du ikke en skinnende fantasi, men
rå sannhet .. med støv og skit.
Rolf Raddis Band er et band med utspring fra den
progressive musikkbevegelsen på 1970-tallet. Det er

fast og populært innslag på Barrikaden Blueskro under
Notodden Blues Festival. Bandet spiller
selvkomponerte låter med samfunnsengasjerte tekster
på norsk. RRB består av musikere som er kjent fra
legendariske norske band som Bazar og Ruphus.
Musikken deres har røtter i blues og budskapet er
dagsaktuelt. Bandmedlemmer er Rolf Undset Aakervik
- vokal, Ivar Berg - tangenter, gitar, Ola Just Haugbo vokal, bass, Øistein Skoglund - vokal, gitar, Erik
Hagen - trommer. Dette er sterk blå blues og rock med
røde norske tekster. Denne gangen kom RRB med
nyinnspilt plate: "Ikke visste jeg".
Blues Quiz
Nytt av året var at det ble gjennomført en Bluesquiz i
pausen mellom Reloaded og Rolf Raddis Band.
Øyvind Rønning sammen med Amund Maarud
inviterte til quiz, lettbeint prat og historiefortelling og
musikkeksempler ved Maarud.

Hovigs Hangar
Søndag 5. august Solidaritetskonserten «Somliga går med trasiga skor»
Til søndagens avslutningskonsert hadde vi engasjert
Ingebjørg Bratland.
Notodden Bluesfestival presenterte på forhånd
konserten slik:
"Vi er glade for å kunne tilby en av Norges aller mest
populære og dagsaktuelle artister gratis til publikum
på denne måten. Det er vårt gode samarbeid med LO
og norsk fagbevegelse som gjør dette mulig. Det blir
vakkert, det blir stort og det er bare å glede seg", sier
festivalsjef Jostein Forsberg.
Ingebjørg Bratland er et fenomen og en aldri så liten
musikalsk sensasjon. Jenta fra Vinje i Telemark gjorde
seg tidlig bemerket innenfor sjangrene folkemusikk,
kveding og sang, og har med egne albumutgivelser
utvidet sitt repertoar bestående av pop- og
folkemusikk i en unik kombinasjon. Ingebjørg Bratland
passer, med sin blanding av tradisjonsmusikk fra
Telemark og fengende pop, midt i blinken for denne
konserten. Notodden Blues Festival er en nasjonalt
samlende festival, og "Somliga går med trasiga skor "
er en solidaritetskonsert støttet av fagforeninger fra
hele landet.
Som tidligere hadde vi vi salg av t-skjorter og
innsamling til Norsk Folkehjelp under
solidaritetskonserten. De frivillige dugnadsarbeiderne
gikk med bøsser og samlet inn penger! Resultatet for
innsamlingen og salget av t-skjorter under Notodden
Bluesfestival i 2018 ga kroner 110 060,- til Norsk
Folkehjelp.

Tusen takk til organisasjonene og deres frivillige
Folk forandrer verden, så er også tilfellet for vårt
prosjekt. LO, fagforbund, foreninger og klubber, totalt
72 organisasjoner bidro til spleiselaget med hele
765 500 kroner. 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! Prosjektet er blitt et varemerke
for fagbevegelsen og for Bluesfestivalen. Vi mener vi
har skapt en god arena for samarbeid, kameratskap
og nettverk på tvers av organisasjonsgrensene, som
igjen styrker LO som organisasjon. Vi er takknemlige
for at LO lokalt og LO sentralt også i år inviterte
dugnadsarbeiderne til frokost og middag, et samvær
alle setter stor pris på!
Gjennom vårt felles engasjement har vi blitt
bluesfestivalens viktigste samarbeidspartner. Scener,
biler, program o.l. er derfor preget av LOs logo, og vårt
engasjement blir i hovedsak prissatt av både
lokalbefolkningen i Notodden og av festivalens
bluespublikum.

Takk til alle bidragsyterne som gjorde
«Somliga går med trasiga skor» mulig og til en suksess også i 2018:

LO i Norge: 125.000,- LO i Grenland: 5.000,- LO i Oslo: 3.500,LO i Larvik og Lardal: 2.000,- LO I Oslo: 3.500,- LO Øst- og Midt Telemark: 10.000,LO i Telemark: 10.000,- LO i Vestfold: 5.000,- LO Øvre Romerike: 2.000,LO Stat: 30.000,- Dramatikerforbundet: 3.000,- 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 avd. 119 Notodden: 10.000,- Fagforbundet Telemark: 20.000,Fagforbundet avd. 148 Helse, sosial og velferd, Oslo: 5.000,- Oslo Sporveiers
Arbeiderforening: 3.000,- Fellesforbundet: 10.000, - Fellesforbundet avdeling 8 –
Telemark: 4.000,- Fellesforbundet avd. 185 – Flyarbeidernes forening: 2.000,Fellesforbundet avd.850 - Oslo Grafiske Fagforening: 1.000,- Fellesforbundet
avd.39 - Industri og Service Telemark:1.000,- Fellesforbundet avd.851- Østfold
Fagforening: 2.000,- Tømrer og Byggfagforeningen: 5.000,- Oslo
Bygningsarbeiderforening: 2. 000,- Fellesorganisasjonen FO: 20.000,- FO
Telemark: 1.000,- FO Vestfold: 1.000,- Forbundet for Ledelse og Teknikk:
20.000,- Handel og Kontor Norge: 15.000,- Oslo Akershus Handel og kontor:
5.000,- Handel og Kontor Østlandet Sør: 5.000,- Telemark Handel og Kontor 5.000,Industri Energi: 50.000,- Dalen Arbeiderforening: 5.000,- Herøya Arbeiderforening:
4.000,- Industri Energi Statoil Oslo: 5.000,- Notodden Kjemiske Arbeiderforening:
1.000,- Platonarbeidernes Forening: 2.000,- Musikernes fellesorganisasjon:
20.000,- MFO Vestfold/Buskerud/Telemark: 5.000,- Norsk Arbeidsmandsforbund:
25.000,- Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 1 – Øst: 8.000,- Norsk Fengsel- og
friomsorgsforbund: 5.000,- Norsk Jernbaneforbund: 8.000,- Konduktørpersonalets
Forening, avdeling 15, Oslo 1.000.- Norsk Lokomotivmannsforbund: 10.000,Norsk Manuellterapeutforening: 3.000,- Norsk Nærings- og
Nytelsesmiddelarbeiderforbund: 20.000,-, NNN Oslo og Akershus: 5.000,-, Vin og
Brennevinarbeideres Fellesklubb: 2.500,- NNN avd. Grenland: 1.000,- Norges
Offisersforbund: 3.000,- Norsk Sjømannsforbund: 10.000,- Norsk
Tjenestemannslag: 7.000,- NTL UiO: 1000.- Norsk Transportarbeiderforbund:
30.000,- Oslo Transportarbeiderforening: 2.000,- Oslo Bryggearbeideres Forening:
5.000,- Transportarbeiderforeningen Vestfold – Telemark: 5.000,- Norsk
Havnearbeiderforening: 5.000,- Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund: 12.500,Skolenes landsforbund: 3.000,- 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 "Somliga går med trasiga skor" på Facebook
Solidaritet – Sterkere sammen

Til fagforeninger, politiske partier og organisasjoner
17.01.19/Oslo

Søknad om økonomisk støtte til 8. mars-arrangementet i Oslo 2019
8. mars er den dagen i året hvor vi markerer kampen for bedre vilkår og rettigheter for kvinner. 8.
marsarrangementet er en viktig arena for å markere kamper som pågår for kvinner i Norge, og å vise
solidaritet med kvinner verden over.
Siden rekordåret i 2014 har det vært en enorm økning i oppslutning rundt Kvinnedagen 8. mars,
særlig i Oslo, og vi kan regne med at rundt 10.000 møter opp på Youngstorget i år også. Med økende
deltagelse kommer økende muligheter for politisk gjennomslag, men det medfører også nye
utfordringer og større utgifter.
I 2018 var vi så heldige å få en andel av Kvinnepotten fra Oslo Kommune. Dette har medført at vi har
kunne ansatt en koordinator i halv stilling i månedene opp mot 8.mars, og vi ønsker å bruke denne
muligheten til å løfte dagen og arrangementet opp på et nytt nivå. Mesteparten av arbeidet vil som i
tidligere år gjennomføres av en komité bestående av frivillige ressurspersoner fra forskjellige
organisasjoner. Vårt totale budsjett er på ca. 240 000. Det betyr at vi fremdeles er avhengig av bidrag
fra organisasjoner og sammenslutninger rundt oss for å avholde arrangementet.
Årets hovedparoler vil bli demokratisk stemt frem på parolemøtet torsdag 31. januar klokka 18 på
Chateau Neuf ved Majorstua. Oppdatert informasjon om komiteens møter og om arrangementet 8.
mars er tilgjengelig på: facebook.com/8.mars.
Vi håper dere, i tillegg til å støtte oss økonomisk sprer informasjonen videre på nettsider og i
organisasjonen
Har dere spørsmål til 8. marskomiteen, vennligst ta kontakt på 8.marskomiteen@gmail.com eller ta
kontakt med Martine Votvik på 98678360.
Med vennlig hilsen
Martine Votvik
for arbeidsutvalget
8. marskomiteen i Oslo 2018
Betalingsinformasjon:
Vipps:
8. marskomiteens kontonummer:
Adresse:

#93202, 8 mars komiteen
1503.86.86922
8. marskomiteen v/Kvinnefronten

Budsjett:
Inntekter
Bidrag organisasjoner

Sum
40000

Vipps

6000

Oslo Kommune

200000

Sum

246000

Utgifter
Arrangementet

61000

Reklame/annonsering/grafisk

30000

Møtevirksomhet

11000

Administrasjon og kontorutgifter
Revisor/regnskap
Sum

Innskudd på konto per 18.11.2018

117000
15000

234000

270993

Til fagforeninger og klubber tilslutta LO i Oslo

Søknad om støtte til aktiviteter og organisasjonsbygging for Framfylkingen i Oslo
Framfylkingen er LOs barne- og familieorganisasjon. Vi engasjerer oss både nasjonalt og
internasjonalt. Vi lager fritidsaktiviteter for barn, unge og familier. Framfylkingen i Oslo har nå
tre aktive lokallag: Gamle Oslo framlag, Oslo framlag og Skjennungen framlag.
I Oslo legger vi vekt på friluftslivs- og kulturaktiviteter for små og store. Som LOs barne- og
familieorganisasjon er Framfylkingen er en del av arbeiderbevegelsen, og derfor er det naturlig
at vi deltar i aktiviteter i regi av LO og samarbeider med lokale fagforeninger.
Fylkeslaget fungerer som paraply for framlaga i byen og koordinerer mange tiltak. Kontoret
ligger i 6. etasje i Folkets hus, Storgata 12, der fylkessekretæren kan treffes på dagtid.
Styreleder Tove S. Christiansen kan nås via epost tovesc@hotmail.com og mobil 93017727
Kurt R. Frantzen er fylkessekretær kurt@framfylkingen.no 41589668
Kasserer er Stanley Johannessen Stanley.Johannessen@fo.no
Vi legger vekt på at aktivitetene våre skal være for alle. De fleste av våre tiltak er gratis for
lagas medlemmer, der vi har egenandeler er disse svært lave. Mange tiltak og arrangementer
er åpne for alle. Vi planlegger for og ønsker at hele familien deltar i aktivitetene vi lager.
Medlemskap i Framfylkingen er personlig og koster 50 kr per år uansett alder.
LO-kongressen i 2013 vedtok at LO har et eieransvar for Framfylkingen. Nå håper vi at klubber
og fagforeninger vil å bidra til å styrke det arbeidet vi driver gjennom å støtte oss økonomisk.
Eventuelle bevilgninger kan overføres til lagets konto 2030.20.86908 i Sparebank 1.
Framfylkingen bygger nå opp igjen sin organisasjon i Oslo og arbeider med å starte flere nye
lag. I 2018 mottok vi støtte fra flere fagforeninger, dette var av stor betydning for oss. Vi har
inngått en samarbeidsavtale med Oslo sporveiers arbeiderforening (OSA) og ønsker flere slike
avtaler velkommen, og vi kommer gjerne på besøk for å presentere våre aktiviteter og snakke
mer om praktiske og byggende samarbeidstiltak med fagforeninger og klubber.
Derom dette er interessant, ber vi dere om å ta kontakt med fylkessekretær Kurt R. Frantzen.
Vedlagt finner dere vår aktivitetskalender og infobrosjyre som kan spres til deres medlemmer.
Vi lager i samarbeid med OSA en egen familieleir på Herøya 1.-6. juli. Der er det mulig delta.
Tove S. Christiansen /s/

Styreleder

Kurt R. Frantzen

Fylkessekretær

Aktivitetskalender vår/sommer 2019

Foreløpig aktivitetsoversikt i regi av Framfylkingen i Oslo og framlaga i byen (flere aktiviteter: sjekk lagas facebooksider)

Tid
Annenhver mand.
Kl. 17.30
Ambulerende
(hovesdaklig man.
Kl 14.30-17.30)
Søndagene 3.2.7.4.- 5.5.-2.6.
Lør 23.2. kl. 13
Tor 7.3. kl. 18
Lør9.3 Kl 12
Frognerseteren
Fredag 22.3.
Onsd. 3.4.
kl 18 - 20
Lør 20.4.kl 13
Første mai kl 10
Første mai
Kl 11-14.30
Tidlig i mai
Mai - november
8.-11. mai
Kl 18
Lør 25.-søn 26.5.
(påmelding 1.4.)
Tirsdag 12.6.
kl 14 - 17
14.-16.6.
1.-6. juli
(påmelding1.5.)
Søn 1.9.
Frognerseteren

Sted
Nordstrand bydelshus
Furubråtv. 1, 1170 Oslo
Bjerke, Furuset, Holmlia,
Kalbakken, Tøyen og
Stovner, Blokk 5, Stovner
Oppmøte v/t-banen på
Frognerseteren kl 12
Valle Hovin kunstisbane?
Folkets hus, Torggata 12
Hytta v/Skjennungen
Holmenkollen skifest
Barnekunstmuseet?
Frysja
(Klar beskjed kommer)
Folkets hus, Torggata 12
Kampen bydelshus
Youngstorget
Barnehjørnet
Folkets hus?
Bibliotekfilialer
Frysja (utendørs)
Leirlederkurs på Herøya
for leiren m/OSA 1.-6 juli
Youngstorget
(og andre steder i byen)
AFR – Ringsaker (14 del.)
Herøya, Hole kommune
Feriøya til OSA
Oppmøte v/t-banen på
Frognerseteren kl 12

Aktivitet
Matkurs og hyggetreff for
frammere 5.2.- slutt 14.5.)
Åpne tegneverksteder ifm.
tegnekonkurransen «Oslo min
miljøby» - avsluttes 22.3.
Suppesøndag (v/hyttegruppa)
Skjennunghytta i Nordmarka
Skøytedag med Oslo framlag
Årsmøte i fylkeslaget
Hyggetreff og aktiviteter med
mulighet for overnatting
Avslutning av tegnekonk.
Oppstart for teaterøvelser
Akerselva kulturlag, AKT
Paroleverksted til 1. mai
Førstemaifrokost med G.O.F
Leiker og aktiviteter for barn
Seksjon i toget (går kl 13)
Kåring av vinnere i tegnekonk.
Vandreutstilling av tegninger
Vandreforestillingen
«Historier fra Rodeløkka»
Målgruppe + 18 år
Leirkurs for leiren med OSA
Aksjon mot barnearbeid
FNdagen mot barnearbeid
Landsmøte i Framfylkingen
Sommerleir for små og store
(samarbeidstiltak med OSA)
Suppesøndag (v/hyttegruppa)
Åpning av gapahuken m.m.

Kontaktperson
Alia Akbar
40470405
Kurt R. Frantzen
M: 41589668

Steinar Arnesen
M:90735314
Oslo + GOF?
Tove S. Christiansen
David Gulstad
M: 99641700
Stanley Johannessen
Tove S. Christiansen
M: 93017727
Kurt R. Frantzen
Kurt R. Frantzen
Kurt R. Frantzen
M: 41589668
Tove S. Christiansen
Kurt R. Frantzen
Tove S. Christiansen
M: 93017727
Tove S. Christiansen
M: 93017727
Kurt R. Frantzen
M: 41589668
Tove S. Christiansen
Kurt R. Frantzen
M: 41589668
Tove S. Christiansen
M: 93017727

Framfylkingen i Oslo arranger i vinter tegnekonkurransen «Oslo min miljøby» for alle under 20 år.
Tegn din miljøby når du sjøl blir voksen - Les mer om tegnekonkurransen på
www.framfylkingen.no
Vi har tegneverksteder på bibliotekene på Furuset, Holmlia, Kalbakken, Tøyen og Stovner
Levér / send ditt bidrag til: Framfylkingen, Torggata 12, 0181 Oslo (innen 22.3.)
Framfylkingen i Oslo
Leder Tove S. Christiansen:
Kasserer: Stanley Johannessen:
Fylkessekretær: Kurt Frantzen:

tovesc@hotmail.com
Stanley.Johannessen@fo.no
kurt@framfylkingen.no

Gamle Oslo framlag (GOF)
Oslo Framlag:
Skjennungen framlag:

Leder: Ole Bendik Steinsland Olebendik@gmail.com
Leder: Alia Akbar
alia.00787@yahoo.no
Leder: David Gulstad:
dgulstad@online.no

93017727
41589668

