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Fawsi Adem
vil inn i
HK-ledelsen
Side 3

IKEA Slependen Kundesenter. Fra venstre, XXXXXXXXXXXXXXXX.

Foto Erlend Angelo

De 30 største klubbene/kjedene i Oslo/Akershus HK
Nr

Kjede

2019

2018

2017

2016

2015

Utvikling
periode

1
2

Coop butikk

588

598

594

601

Meny

563

596

522

492

444

21,1 %

3

IKEA

553

478

447

413

396

28,4 %

4

Coop Lager

420

5

Norsk Butikkdrift (Gamle ICA osv)

233

221

228

260

6

Travel Retail Norway AS avd Oslo
Lufthavn

228

217

134

70

33

85,5 %

7
8

Kiwi

227

183

180

173

171

24,7 %

Hennes & Mauritz

217

198

184

182

171

21,2 %

9

Landsorganisasjonen i Norge
Hovedkontor

153

148

145

141

140

8,5 %

10

Løvenskiold Maxbo

150

153

148

153

155

-3,3 %

11

Cappelen Damm AS

143

146

141

145

145

-1,4 %

12

Fagforbundet

139

130

131

128

123

11,5 %

13

Gyldendal Norsk Forlag AS

136

129

123

116

123

9,6 %

14

Coop Hovedkontor

135

15

Aschehoug/Universitetsforlaget

121

122

121

129

120

0,8 %

16

OBOS

118

118

128

129

145

-22,9 %

17

Solar Norge AS

103

90

87

88

85

17,5 %

18

Staples

98

100

110

125

91

7,1 %

19

Norsk Folkehjelp

97

81

86

84

81

16,5 %

20

Plantasjen

92

90

80

85

70

23,9 %

21

Elkjøp

91

77

100

74

35

61,5 %

22

Brødrene Dahl

88

100

104

172

145

-64,8 %

23

Harald A Møller

79

72

67

67

53

32,9 %

24

ARK

75

73

77

75

68

9,3 %

25

Skeidar

67

69

62

52

58

13,4 %

26

Handel og Kontor

66

65

66

64

67

-1,5 %

27

Zara

66

28

Elektroskandia

65

60

66

64

67

-3,1 %

29

Norli

65

69

76

69

70

-7,7 %

30

Cubus

60

2

-2,2 %

-11,6 %

Fawsi Adem vil inn i HK-ledelsen. Faksimile fra HK-nytt sin nettside.

Fawsi Adem arbeider på IKEA Furuset og
er 3. styremedlem i avdelingsstyret
i Oslo/Akershus HK.  Foto Erlend Angelo

Vi har i 2019 økt medlemstallet fra 17 028, med
en økning på 635 medlemmer til 17 663 som
tilsvarer en økning på 3,7%. Tallet på ordinære
medlemmer har økt fra 12 128, med en total
økning på 652 medlemmer, til 12 780, som
tilsvarer en økning på 5,4%. Hele 2957 nye
medlemmer meldte seg inn, mens det i samme
periode forsvant ut 2168 personer.
Pr mars 2020 har vi medlemmer fordelt på 4 014
arbeidsplasser (mot 3 729 arbeidsplasser samme
tid året før). På 954 av disse arbeidsplassene har
vi tariffavtale (mot 909 året før). Totalt 8 489
medlemmer er omfattet av tariffavtale (mot 8
023 året før), noe som er en økning på 386, som
tilsvarer en økning på 4,8%!

Kateryna Igoreva arbeider på IKEA Slependen
Kundesenter. 

Foto Erlend Angelo

Vi har 204 klubber med 10 eller flere
medlemmer. Vår største enkelt klubb er IKEA
Furuset med 308 medlemmer hvor vår kandidat
til AU i forbundet, Fawsi Adem har vært
klubbleder fram til han overtok som konsernklubbleder. Samtidig har vi har et langt haleheng
med klubber med kun noen få medlemmer –
hele 203 «klubber» har kun har ett medlem.

å sette en standard som resten kan strekke seg
etter, har slik sett gått i riktig retning.

Strategien vår med å satse på å øke antallet
medlemmer bak hver tariffavtale for å bygge
styrke som kan skaffe resultater i tariffoppgjør,
og slik at vi har klubber som er sterke nok til

– konkurs : x

Det ble opprettet xx nye tariffavtaler i Oslo
Akershus i 2019 xx tariffavtaler opphørte i avd 3,
av følgende årsaker:
– 0 medlemmer ved avtaleperiodens utløp : xx

– opphør/nedleggelse : x
– fusjon : x
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Hvem er vi?

(arrangør av Globaliseringskonferansen)

Avdelingens rolle i forbundet Handel og Kontor
består av tre selvstendige organisatoriske ledd:

– A
 bonnent med møterett på Manifest
tankesmies årsmøte

• Klubbene (på den enkelte arbeidsplass)

– Nei til EU-venn

• F
 agforeningene (lokal geografisk
sammenslutning av klubbene og medlemmene,
23 stk)

– Arbeiderbevegelsens Historielag Akershus

• F
 orbundet (Landsomfattende sammenslutning
av foreningene)

– Industriaksjonen

Formålet til 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. Oppgaven er 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.
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.
Avdelingen leier lokaler i Møllergata 24 i Oslo.
Avdelingsleder har vært fast frikjøp to dager
i uka, fram til august. Fra august og ut året
har avdelingsleder vært i 100 % permisjon fra
ordinær jobb. Det var i 2018 også planlagt brukt
opp til totalt 60 % årsverk fast for nestleder og
sekretær-funksjon. Dette ble ikke effektuert som
planlagt, og har dessverre bundet avdelingsleder
til mer drift og administrasjon enn ønskelig.
Ellers baseres aktiviteten blant de tillitsvalgte
i avdelingen seg på frivillighet og permisjon fra
arbeidsplassen for å delta i konkrete aktiviteter.
Kontrollkomiteen avholder jevnlige møter
g jennom perioden for å gå gjennom protokoller
og kvartalsregnskap. Forbundets regnskapsavdeling
fører avdelingens regnskap.

Medlemskap
Oslo/Akershus HK er tilsluttet/medlem av
følgende paraplyorganisasjoner og initiativ:
– Fellesutvalget for Palestina, Anne Berit Tuft
har sittet i representantskapet i 2018
– Klimavalgalliansen
– Norges Sosiale Forum
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– Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Avdelinga er andelseier i:
Oslo Kongressenter Folkets Hus
Sandvika Folkets Hus
Lillestrøm Folkets Hus

Avdelingen har følgende offisielle
informasjonsorganer:
www.handelogkontor.org. Avdelingens webside
blir oppdatert jevnlig med informasjon om
aktiviteter og nyheter.
Avdelingens Facebook-side: https://www.
facebook.com/HandelOgKontorOsloAkershus
har gjennom 2019 blitt oppdatert med nyheter
ukentlig. Siden hadde 833 «likes» og 845
«følgere» pr 17. mars 2020, mot 782 «likes» og
785 «følgere» pr 11. mars 2019, og 664 «likes» og
657 «følgere» pr 8. mars 2018 (527 «likes» pr
24. februar 2017 og 413 “likes” 7. mars 2016)

Lokal Tillit
Medlemsbladet for fagforeningen har vært sendt
ut sammen med HK-nytt som innstikk midt
i bladet. I 2018 ga vi ut tre nummer. I 2020
måtte vi dessverre prioritere bort å gi ut fysiske
nummer av bladet grunnet mindre kapasitet
enn planlagt ved kontoret. Isteden har vi sendt
ut forskjellige e-poster til segmenterte deler av
medlemsmassen for å informere og mobilisere til
aktiviteter I tillegg sendes det jevnlig innkallinger
og annen informasjon gjennom brev/sms/e-post
til avdelingens tillitsvalgte og medlemmer.

Nina Skranefjell holder apell for Internatsjonalt Utvalg i LO i Oslo.

Møtevirksomhet og representasjon
Det ble i 2020 avholdt 10 avdelingsstyremøter og
15 AU - møter. Det har blitt behandlet 175 saker
i avdelingsstyret gjennom 2018, mot 154 saker
i 2017.

på 15 medlemmer. Det avholdes også faste
HK-formøter før disse representantskapene.
Det har generelt vært godt oppmøte til samtlige
møter.

I tillegg ble det i 2019 avholdt representantskapsmøte 24. september og årsmøte 30. mars med
76 deltagere.

I de forskjellige utvalg i LO i Oslo har vi hatt
følgende representanter:

Oslo/Akershus HK har medlemmer i styrer eller
andre utvalg som for eksempel valgkomite i lokal
– LO’ene:
• LO Asker og Bærum
• LO Øvre Romerike
• LO Nedre Romerike
• LO i Oslo
I LO i Follo har vi dessverre ikke hatt noen
HK-representanter etter at våre kandidater
Kamilla Lunden og Annar Bakken gikk ut på
forrige årsmøte.

Internasjonalt utvalg 2019
Internasjonalt utvalg: Nina Skranefjell (HK region
Øst) og Miriam Bugge Andersen (ARK)
Kulturutvalget 2019:
Arne Bernhardsen (Gyldendal)
Nina Skranefjell (Handel og Kontor)
Næringspolitisk utvalg 2019:
Jokke Fjeldstad (Rødt)
Faglig solidaritetsutvalg 2019
John Thomas Suhr (Norli Libris AS)
Ungdomsutvalget:
Karoline Nordvik (LO) og Håvard Lundkvist
(Meny Lambertseter)

LO i Oslo avholder 8 årlige representantskapsmøter hvor avdelingen møter med en delegasjon
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Medlemsmøte om fagbrev på jobb i samarbeid med AOF.

KRONOLOGI
Meny oppsøkende virksomhet
I begynnelsen av januar deltok avdelinga
i oppsøkende virksomhet i Meny i Oslo Akershus

Asko
I januar var avdelinga en del av LOs satsing
i service-prosjektet på opporganisering på steder
hvor Transportarbeiderforbundet organiserer
lager, og HK organiserer de administrativt ansatte
(inkludert kundeservice, ruteplanleggere, selgere
og drift). Vår deltagelse sentralt og vårt gode
forhold til medlemmene av Transportarbeiderforbundet lokalt bidro til at en lokal administrasjon lokalt i ASKO i annen del av landet meldte
overgang fra konkurrerende «gult» forbund
til HK. Vi fikk også promotert fagbrevkurs for
medlemmer og potensielle medlemmer i ASKO.
Noe som er et særdeles viktig tiltak som ikke
bare binder kompetente ansatte til klubben, men
også oppfyller hovedformålet med fagorganisering; at vi skal ta ut større del av verdiskapninga
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gjennom høyre lønn: Fagbrev gir 9,50,-ekstra
i timen. Det er derfor forbundet betaler
stipend til langtidsansatte som vil få anerkjent
kompetansen sin gjennom å ta fagbrev på
bakgrunn av praksis, ved å tilby alle medlemmer
med første måneds kontingent betalt: stipend på
samme vilkår som alle medlemmer.
I november- desember 2019 startet første runde
med fagbrevkurs i kontor og administrasjonsfaget
lokalt i bedriften med 11 deltakere. Dette er
i samarbeid med AOF- Fredrikstad.

Medlemsmøte om fagbrev (26.februar)
26. februar ble det avholdt to medlemsmøter om
fagbrev på jobb i samarbeid med AOF. Her ble
medlemmene gjort kjent med muligheten til å ta
fagbrev på bakgrunn av praktisk erfaring de har
i arbeidslivet.

HKere under Trondheimskonferansen 2019: Bak fra venstre, XXXXXXXXXXXXXXX.

HKere under Trondheimskonferansen 2019: Bak fra
venstre, XXXXXXXXXXXXXXX.

TRONDHEIMSKONFERANSEN
Avdelingen deltok som vanlig med en større
delegasjon siste helga i januar, i 2019 25. – 27.
januar til den årlige Trondheimskonferansen i regi
LO i Trondheim. Vi markerte oss fra talerstolen
og hadde både Fawsi Adem og Steinar Nøstebø
som dirigenter på talerstolen. Vi hadde bl.a.
4 minutter fra talerstolen i et offisielle
programmet for å fortelle om Spania-prosjektet
vi deltar som arrangører av.

river innlegg.

Thomas sk
en 2019: John
eimskonferans

Trondh
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Charlott Pedersen var en av veilderne under Lyn-kursene i 2019.

LYN-kurs
Våren 2019 avholdt vi flere lyn-kurs. Dette er
noe forbundet har delegert til avdelingene/fagforeningene lokalt i Handel og Kontor.
Her bruker vi dyktige lokale tillitsvalgte til å
kjøre en 5-timers introduksjon for smågrupper
av nye og kommende tillitsvalgte som møter
likesinnede for å dele erfaringer. Vi forsøker å
avholde 4 kurs hver gang vi setter de opp: 1 på
formiddag ukedag, 1 på kveld ukedag, 1 i helg,
og en ute i et av lokal LO-områdene utenfor Oslo.
Lyn-kursene på våren var: Mandag 25. februar,
onsdag 27. februar (tidlig og seint hverdag i Oslo)
og 9. mars (Lillestrøm).
Høsten 2019 avholdt vi tre lynkurs med
tilsammen ca. 40 deltagere (4.november,
6.november, 9.november). John Thomas Suhr,
Charlott Pedersen, Fawsi Adem og Øystein Berg
var veiledere på samlingene.

Verveukene i HK – uke 6 og uke 38.
Avdelinga deltok i verveuka til forbundet, med
frikjøp av tillitsvalgte og oppsøk på arbeidsplasser.

Årsmøte Fellesutvalget for Palestina
Mikael Kristoffersen (COOPs hovedkontor)
overtok etter Anne Berit Tuft (Cappelen Damm)
som avdelingens representant i Fellesutvalget
for Palestina hvor fagforeninga er medlem.
Fellesutvalget har jevnlige representantskapsmøter gjennom året, og gjennomførte årsmøtet
9. februar hvor Mikael ble valgt inn i representantskapet.
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Foto Erlend Angelo

Stengning av ulovlig søndagsåpne
butikker i bydel Grønland
Høsten 2018 ble fagforeninga kontaktet av
bydelspolitikere fra Rødt Gamle Oslo, som
sitter i bydelsutvalget i Gamle Oslo. Dette på
bakgrunn av at de igjen var blitt kontaktet av
naboer som ba om at det ble tatt grep mot ulovlig
søndagsåpne butikker i området. Dette førte til at
vi tok en runde for å inspisere første gang søndag
11. november. Vi gikk i dialog med daglig ledere
og eiere der hvor butikkene åpenbart ikke var
kvalifisert for unntakene loven gir for å holde
åpent søndager. Dette førte til at 4 butikker på
Grønlands Torg stengte dørene første helga.
Vi fikk oppslag både i papiravisa Vårt Oslo, og
i video-nettavisa Journalen. Etter dette spredde
ryktet seg raskt i en bydel hvor politiet alt for
lenge har latt være å håndheve de opplagte
bruddene på forbudet mot søndagsåpne butikker.
Vi har i etterkant av dette vært jevnlige runder
for å se til at butikkene forblir stengt, og for å
følge opp tips som har strømmet inn i etterkant
av rundene. Dette fortsatte vi med på nyåret
i januar 2020 etter at vi måtte ta pause de tre
siste søndagene før jul i desember 2019, da lovgivningen om helligdagsfred gir dispensasjon for
å holde åpent disse dagene. Erfaringene fra dette
arbeidet har vært viktige, og konklusjonen ser ut
til å være at en må regne med at slikt arbeid er
meget ressurskrevende, og i realiteten avhenger
av lokale ildsjeler som kan følge opp fortløpende.
Avdelingsleder opplever pr mars 2020 (nesten
et og et halvt år etter denne aksjonen) fortsatt
å få telefoner med tips om ulovlig søndagsåpne
butikker med bakgrunn i å ha gitt ut telefonnummeret sitt ved butikkbesøk under denne aksjonen…

Debatt om 6-timers dag: Fra venstre, xxxxxxx, xxxxxxxxx og John Thomas Suhr.

6-timers dag/30-timers uke
Handel og Kontor vedtok på sitt landsmøte kravet
om 6-timers dag/30 timers uke.
- Vår fagforeningsleder John Thomas Suhr ble
i et større oppslag i bladet som LO media gir ut
til hele LO-familien: LO Aktuelt (som trykksak)
og www.frifagbevegelse.no på nett, intervjuet
i 2019 «duell» med valgt forbundssekretær
i Fellesforbundets Kine Asper om saken.
- «Aksjonskomiteen for sekstimersdagen» avholdt
en dagskonferanse om sekstimers dagen lørdag
23.mars. Vår fagforeningsleder John Thomas var
invitert til å prate under temaet «sekstimersdagen
som et «mannskrav»».
- Høsten 2019 arrangerte LO i Oslo, Arbeidermuseet
i Oslo, Arbeidernes Arkiv og Bibliotek m.fl. en
stor konferanse i tradisjonsrike Samfunnssalen
i Oslo Sentrum. Her satt John Thomas i paneldebatt. Vårt medlem Arne Bernhardsen (Gyldendal
Forlag) var hyret inn for å oppsummere dagen.
- Torsdag 6. juni innledet nok en gang John
Thomas om samme tema, denne gang på
årsmøtet til faggruppa Bok og Papir som ble
avholdt forbundskontoret på Youngstorget med
deltagere fra bokhandlere over hele landet.

Solidaritet med streikende LO-medlemmer i Hotell og Restuarantarbeiderens
fagforening (Fellesforbundet)
Fredag 15. februar gikk en gjeng unge ansatte på
Godt Brød Nydalen ut i streik for tariffavtale. Som
vanlig var vår fagforening aktiv med å bidra med
streikevaker, delta på fanemarkering og annet
solidaritetsarbeid. Følgende informasjon ble sendt
ut til alle våre medlemmer som jobbet i 2-3
kilometers radius fra bakeriet:

«Til alle HK-medlemmer ved bedrifter i Nydalen
og nærområdet
Fellesforbundet sine medlemmer ved Godt Brød
Nydalen er ute i streik for å få tariffavtale som
arbeidsgiver nekter dem. Hvis en bedrift ikke
har økonomi til lønnskostnadene ved tariffavtale
så må bedriften slås konkurs. Tillates bedrifter å
drive videre gjennom dumping av lønns- og
arbeidsvilkårene til de ansatte, vil dette tvinge
konkurrentene til å gjøre det samme.
Når det foregår en arbeidskonflikt ved en bedrift
er det en forventning at andre fagforeningsmedlemmer viser sin solidaritet med de som står
i kampen. Neste gang kan det være vi som må
forsvare rettighetene våre.
Ikke benytt bedrifter under konflikt. Jo raskere
bedriften merker de økonomiske konsekvensene av
en streik, jo raskere kan partene finne en løsning.
Ta en tur innom streikevaktene med kaffe,
bakverk eller annet for å vise deres støtte.
Høre om det er noe annet praktisk de streikende
trenger hjelp med for stå i konflikten så lenge
som nødvendig (f.eks. et sted å varme seg,
spise lunsj, benytte toalett eller lignende).
Det som virkelig varmer er å tilby seg å stå
streikevakt sammen med de ansatte. Har du
mulighet en time eller to før eller etter jobb,
eller lørdag/søndag, mellom kl 0700 og 1900:
Så meld deg til svein@fellesforbundet.org som
koordinerer behovene for bemanning av streikevakta.
Legg igjen støtte til de streikende på bedriftens
Facebook-side: https://www.facebook.com/godtbrodnydalen/ Bruk gjerne #brødmedbismak»
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Fanemarkering HTH Kjøkken Tromsø: Charlott Pedersen og Elisabeth XXXXXXXX.

Fanemarkering Troms Kjøkken AS
(HTH Tromsø)
15. februar ble det avholdt fanemarkering til
støtte for HK-medlemmene i Troms Kjøkken AS
som streiket for tariffavtale. Charlott Pedersen
stilte med foreningens fane.

Årsmøte Norges Sosiale Forum
John Thomas Suhr deltok 18. februar på årsmøtet
i Norges Sosiale Forum hvor avdelinga er medlem.
Manifest årskonferanse og årsmøte
5. mars gikk Manifest sin årskonferanse av
stabelen på Sentrum Scene. Som vanlig betalte
Oslo Akershus deltagelse fra medlemmer etter
søknad. Vi var tilstede som medlem av Manifest.
Høsten 2019 gikk vår avdelingsleder John Thomas
Suhr inn som styremedlem i Manifest Forlag.
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Fana henger til tørk etter demonstrasjon.

EØS-debatt
27. mars deltok John Thomas i paneldebatt
for å bidra til å belyse hvilke argumenter som
taler mot at EØS-medlemskapet er gunstig for
fagorganiserte - på SLA (HKs landsomfattende
avdelingers årlige konferanse) på Gardermoen.
Selveste forbundsleder Trine Lise Sundnes stilte
som mot-debattant.

Kapitalen på kjøpesenteret

8 mars: John Thomas Suhr og Julia Sofie Rossland Hansen

Kvinnedagen 8. mars
Avdelingens medlemmer deltar i arrangeringen
av det årlige 8. mars toget i Oslo. Vi deltok
som alltid med egen fane, og en rekke av våre
medlemmer deltok som vakter og med annet
praktisk under gjennomføringen av toget, enten
som bidrag til arrangementet fra Oslo Akershus
HK, eller gjennom aktivt engasjement i LO
i Oslo. Linn Andersen (ansatt HK region Øst)
satt i AU i arrangementskomiteen.

Under Globaliseringskonferansen 2018 bidro Oslo
Akershus HK, sammen med Rødt, med møtet
«Kapitalen på kjøpesenteret». Fra beskrivelsen
av møtet: «Bak dørene på kjøpesenteret møter
du en verden av varer. Varene blir distribuert
i et marked. Hvordan fungerer dette markedet?
Hvem har makt i markedet? Vi vil se på hvordan
produksjonen av varer er organisert i samfunnet.
Hvorfor varene har verdi i markedet? Hvem som
skaper den verdien? Og hvordan denne verdien
blir fordelt i vår tid. John Thomas Suhr og Jokke
Fjeldstad har laget et opplegg for Oslo/Akershus
Handel og Kontor for å gi fagorganiserte bedre
innsikt i hvilke krefter som påvirker arbeidslivet.»
Tirsdag 9. april var vi igjen invitert for å holde
foredraget på Deichmanske bibliotek i Nydalen.

Innledning om fagorganisering
John Thomas var invitert og innledet om
fagorganisering på distriktskonferansen til
Elektromontørenes Fagforening i Østlandsregionen,
som ble avholdt på Gardermoen 10. april.

Årsmøter i lokal-LOene
Oslo Akershus HK har medlemmer og representasjonsrett i lokal-LOene i Oslo og Akershus.
Vi forsøker - i tillegg til å invitere aktive
medlemmer som bor eller jobber i de forskjellige
lokal-LO områdene til årsmøter og åpne arrangementer – å delta med noen fra avdelingsstyret
representert på alle årsmøter. 14. mars deltok
John Thomas på årsmøtet i Asker og Bærum LO
på Fridheim forsamlingshus i Asker. 11. april
deltok Charlott Pedersen fra avdelingsstyret på
årsmøtet til LO Nedre Romerike. 25. april var det
årsmøte i LO Follo.

Tidlig fredags morgen 22. mars: Fanemarkering til støtte for de fagorganisert
i jernbanen ifm styremøte i NSB
I forbindelse med den blå-blå regjeringens
angrep på og oppsplitting av NSB, med
påfølgende usikkerhet for arbeidsplasser og
lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte, deltok
avdelinga med fanen i markering i protest mot
reg jeringens angrep.
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1. mai: Håvard og Charlott Pedersen med fane under
arbeidernes internasjonale kampdag.

ar og Charlott

th
1 mai: Samra Ak

Pedersen mfl.

Nordisk faglig venstredreining
3-5. mai var LO i Oslo vertskap på Sørmarka for
en felles faglig konferanse for fagbevegelsen og
venstresiden i Norden. Oslo/Akershus HK var
en av fagforeningene som var invitert til å delta,
og var representert ved John Thomas Suhr og
Charlott Pedersen.

«Elektro-konferansen»

1 mai: XXXXX, Dalwinder Singh og Mikael Kristoffersen

Hele og faste stillinger – 6 timers
dag / 30 timers uke for alle – 1. mai –
Arbeidernes internasjonale kampdag
Oslo/Akershus Handel og Kontor ønsket
som vanlig alle HK-medlemmer med familie
velkommen til frokost i HK region Øst sine
lokaler fra morgenen av. Deretter samlet vi
oss tradisjonen tro bak avdelingens fane på
Youngstorget for å gå i toget. Vi hadde med oss
Sofienberg Musikk-korps i toget. På Karl Johan
telte vi 99 deltagere bak vår parole. Etter toget
stilte vi med avdelingens fane på markeringene
ved Osvald-monumentet forran Østbanehallen
og monumentet for Pelle-gruppa på Aker Brygge.
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Forhandlingsavdelingen i forbundet fasiliteter
en årlig konferanse slik at HK-medlemmer
i Elkjøp, Power og XXL kan møte hverandre å
utveksle erfaringer bl.a. med hvordan bedriften
systematisk motarbeider tariffavtaler og fagorganisering, med bruk av de samme amerikanskimporterte teknikken (les årsberetningen til Oslo
Akershus HK for 2017 for utførlig beskrivelse
av teknikkene de bruker). John Thomas deltar
fast på disse, og bidrar med erfaringene vi har
tilegnet oss med dette fenomenet bl.a. gjennom
kampen for å sikre tariffavtalene i gamle
Expert når bedriften ville si opp disse i 2016.
Konferansen ble avholdt på Gardermoen 9. mai.

Foredrag for LO Tromsø
Lørdag 11. mai deltok John Thomas som innleder
på LO Tromsø sin dagskonferanse i Tromsø for
å innlede om temaet: «hvordan bygge en sterk
fagbevegelse lokalt?». Regionskontoret Nord var
også invitert for å fortelle om erfaringene med
streik for tariffavtale ved HTH Kjøkken i Tromsø,
som ble vunnet i januar samme år.

Aïcha Traoré på bedriftsbesøk under den nordiske hovedstadskonferansen i Stockholm 2019.

Aïcha Traoré og Charlott Pedersen på den nordiske
hovedstadskonferansen i Stockholm 2019.

Nordisk hovedstadskonferanse
Hvert år avholder våre søsterforeninger i de
nordiske hovedstedene en felles samling for å
utveksle erfaringer, inspirere hverandre og legge
grunnlag for et samarbeid på tvers av landegrensene. I 2019 var det Handelsställdas Förbund
i Stockholm sin tur til å avholde konferansen
27. – 29. mai. I løpet av konferansen var det en
gjennomgang av de enkelte lands rapporter om
hvordan den politiske og økonomiske situasjonen

Aïcha Traoré orienterer om ungdomsarbeidet under den
nordiske hovedstadskonferansen i Stockholm 2019.

siden forrige års konferanse. Et av årets
hovedtema var hvordan digitalisering påvirker
våre områder, med innledninger fra blant annet
Stefan Carlén, sjefsøkonom og utredningssjef
i Handelsställdas förbund. I tillegg til flere
arbeidsplassbesøk med fokus på nye konsepter
innenfor varehandelen i Stockholm, var arbeidsmiljø og ungdomsarbeid tema på programmet.
Fra avdelingen deltok Charlott Pedersen og Aïcha
Traoré.
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Årsmøte Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Oslo Akershus HK er medlem i arbeidsgiverforeninga i arbeiderbevegelsen. Vi deltok 5. juni
på årsmøtet der.
Om nedleggelsen av gamle LEA, og opprettelsen
av studiet: Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen ved OsloMet: X x xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
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xxxxxx

x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Studietur til Spania – Arven etter Franco
Oslo/Akershus HK har siden 2018 vært med i et
samarbeidsprosjekt kalt «Arven etter Franco».
Et resultat av dette samarbeidet var en studietur
30. mai - 5. juni. Programmet omfattet både et
historisk tilbakeblikk på Spania under Francoregimet, samt den politiske situasjonen i 2019.
En viktig del av programmet var også arbeidet
som gjøres med å identifisere ofre etter Francoregimet som nesten utelukkende gjøres av
frivillige organisasjoner som Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
Spansk fagbevegelse samarbeider med ARMH
om dette arbeidet, og møte med blant annet UGT
og CCOO stod også på agendaen. De sterkeste
inntrykkene var det derimot besøk til utgravningssted og minnesmerke over Francos ofre. Samt
blomsternedlegging ved statuen i Madrid til
minne for falne fagforeningskamerater.

Minnesmerke over Francos ofre i León

Minnesmerke over Francos ofre i León.

Utgravning på kirkegård i León - ett av Francos ofre.
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CharlottPersen og Kan Min XXXXXXX
foran Atocha-monumentetet.
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avtaleverk, samt forhandlinger. Avdelingsstyret
sendte med en gave til de cubanske tillitsvalgte,
hvor vi hadde fått lagd pins med det norske og
cubanske flagg. I tillegg hadde COOP-klubben
sendt med forskjellig effekter som flergangs
handlenett m.m. COOP er en av de bedrifter
i Norge som bryter den amerikanske handelsblokaden ved å selge cubansk appelsinjuice,
noe våre cubanske fagforeningskamerater er
meget glad for.

POP-VENSTRE
I tillegg til at avdelinga har bidratt økonomisk til
gjennomføringa av arrangementet Pop-Venstre
i Kuba-parken deltok en rekke av våre medlemmer
på arrangementet på sommeren. Det var et meget
flott arrangement med kombinasjon av konserter
og politiske debatter og tema-møter som fyller et
tom-rom i Oslos politiske- og kulturelle årshjul.

Pride
Som alltid deltok også avdelinga med fana i årets
Pride-parade som gjennomføres gjennom Oslos
gater lørdagen under Pride-festivalen og det var
godt oppmøte. Vi var som vanlig en stor LOdelegasjon.

LOS SOMMERPATRULJE
HK-fana på fanemarkering 21. juni under sykehusstreiken.
Fra venstre Bjørn Tore XXXXX og Ingunn XXXXX.

Fanemarkering sykehusstreiken
Avdelingens stilte med fana på fanemarkeringen
21.juni i forbindelse med sykehusstreiken.

Fanemarkering mot søndagsåpne
butikker i Hønefoss og Fredrikstad
I 2019 opplevde vi flere tilfeller av at fylkesmannen i Oslo og Akershus (nå Oslo og Viken)
ga dispensasjon til å holde butikker åpent på
søndager, uten å sende dette på høring til Handel
og Kontor først. Det ble derfor avholdt fane
markeringer i både Hønefoss (30. juni) og
Fredrikstad (noe tidligere) for å markere
motstand til dette. Avdelingen var til stede med
fana på begge markeringene. Charlott Pedersen
holdt appell på vegne av Oslo-Akershus HK
under markeringen i Fredrikstad, Fawsi Adem
fra avdelinga holdt appell i Hønefoss.

Samarbeidsprosjekt med Cubansk
fagbevegelse
I juni var John Thomas utsendt fra forbundsstyret
for å være med i HK-delegasjon som sammen
med vårt søsterforbund på Cuba, arrangerte
kurs hvor nordmennenens bidrag i programmet
var norsk arbeiderbevegelses historie, lov- og
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Avdelinga dekker tapt arbeidsfortjeneste, reise og
mat for de som deltar fra HK i sommerpatruljen.
HK bidro i 2019 med 20 deltagere fra HK.
LOs Sommerpatrulje besøkte totalt 344 bedrifter,
og oppdaget 246 brudd på lover og rettigheter
for de ansatte. Ifølge rapporten hadde 96,5% av
de vi har besøkt arbeidskontrakt. Dette er en ny
rekord. De 6 vanligste bruddene som registreres
er: 4,1% brudd på mangelfulle kontrakter. 57,3%
vet ikke hvem verneombudet er. Det er 23%
brudd på overtidsbestemmelser. 7,6% hadde
manglende opplærling og 1,5% hadde brudd på
andre arbeidstidsbestemmelser. 18,9% brudd på
personvernopplysninger.

Zara
Sommeren 2018 fikk den spanske kleskjeden
Zara sin første tariffavtale i Norge. Årsmøtet
for de ansatte ved Zara Bogstadveien ble avholdt
i avdelinga sine lokaler 16. juli. En av de viktige
sakene for de mange unge utenlandske arbeidstakerne ved Zara var å lære seg norsk. Arbeidsspråket i kjeden, også i butikkene i Norge, er
engelsk. Fra høsten 2018 har vi stilt avdelingens
lokaler til disposisjon for gjennomføring av
norsk-kurs finansiert av stipend fra HK.
Dette har vi også gjort i 2019.

Valgkamp 2019:
Alexander Kvedalen og
John Thomas Suhr.

Valgkamp 2019: XXXXXXXXX, Fawsi Adem John Thomas Suhr

KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALG 2019
– Løpeseddelutdelinger og oppsøkende
virksomhet
2019 var valgår, og avdelingen deltok som vanlig
i valgkampen, primært ved å delta i aktivitetene
til LO i Oslo. Vi inviterte også politikere fra alle
de rødgrønne partiene fra Oslo og Viken på
tillitsvalgtkonferansen for en panelsamtale.

– Skrivekurs for avdelingas medlemmer
I forkant av valget avholdt vi skrivekurs med
ekstern veileder for avdelingas medlemmer,
bl.a. med intensjon om å framskaffe tekster
som kunne brukes i valgkampen for å belyse
HK-medlemmenes interesser og hverdag.
Gikk over to datoer 11. og 20. juni. Det første
møtet var åpent for alle som hadde meldt
interesse. Møte nummer to var for de som ønsket
å skrive en tekst og få tilbakemelding på denne.
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Tilltsvalgtkonferansens 2019 politikerpanel.
Fra venstre xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

– Tillitsvalgtkonferansen 2019
For tredje gang arrangerte vi tillitsvalgtkonferansen
hvor vi nok en gang samlet mange dyktige og
engasjerte tillitsvalgte fra ulike bedrifter i fagforeningen på Oslo Kongressenter dette året 30.
august. Årets tema var virksomhetsoverdragelse,
arbeidslinja og misbruk av gratis arbeidskraft
fra NAV, tariffoppgjøret 2020 - og ikke minst
kommunevalget 2019 hvor vi hadde deltagere fra
samtlige av de rødgrønne partiene i både Oslo og
Akershus.
Oversik

t over p

olitikerp

anel på

tillitsvalg

tkonfer

ansen.
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HK under tillitsvalgtdagen på Youngstorget 31.august.
Fra venstre Charlott Pedersen, Oddbjørn Snekkerbakken, Hilde
XXXXXXXX, Daniel Walter, Fawsi Adem og John Thomas Suhr.

HK under tillitsvalgtdagen på Youngstorget 31.august. Fra venstre Trine Lise Sundnes, Oddbjørn Snekkerbakken,
Hilde XXXXXXXX og Daniel Walter.

– Familiefest for tillitsvalgte
på Youngstorget 31. august
I anledning «Tillitsvalgtåret 2019» arrangerte LO
Oslo/Akershus en familiefest for tillitsvalgte på
Youngstorget 31. august hvor også de rødgrønne

politiske partiene var deltagere. Flere fra styret og
representantskapet stilte opp på HKs stand, der vi
delte ut småstæsj og informasjon om muligheten
til å ta fagbrev på jobb. I tillegg avholdt vi en
konkurranse hvor deltagerne skulle fortelle
hvorfor de er fagorganisert.
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Solidaritet i Foodora streiken. Fra venstre xxxxxxx og
John Thomas Suhr.

Kvinner på Tvers
Oslo/Akershus HK pleier å bistå både ved å delta
i arrangementskomiteen og bidra økonomisk
til den årlige konferansen Kvinner på Tvers.
Kvinner på Tvers er en årlig faglig konferanse
i samarbeid mellom kvinnetunge fagforeninger
og kvinnebevegelsen. På årets konferanse 21-22.
september deltok Charlott Pedersen som deltager
i to panelsamtaler, med temaene «likelønn» og
«heltid».

Avdelingas representantskap avholdt
24. september
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
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Foodora pluss
HK er lik sant.
Fra venstre John
Fawsi Adem, xx
Thomas Suhr,
xxxxxxx og xx
xxxxxxxxxx.

Solidaritet Foodora-streiken
Avdelinga var selvsagt representert i en rekke
solidaritetsaktiviteter under Oslo Transportarbeiderforening/Fellesforbundets streik for å få
på plass tariffavtale i Foodora. Fagforeningsleder
John Thomas holdt hilsningstale under den første
fellessamlingen for de streikende på dag en av
streiken, innendørs på Folkets Hus Oslo Kongres�senter på morgenen før de streikende viste seg
utendørs. 26. september var vi tilstede med fanen
utenfor riksmeglerens kontor når partene møttes
der underveis i streiken.

Fanemarkering mot
jernbanepakke 4.

en 2019. Fawsi

ferans
Rogalandskon

tolen.

Adem på talers

Fanemarkering mot jernbanepakke 4

Siste regionkonferanse LO Akershus

10. oktober: Avdelingen stilte med fana foran
Stortinget på fanemarkeringen mot jernbanepakke 4.

Før omorganiseringen av lokal-Loene i 2020 ble
det høsten 2019 avholdt en siste regionkonferanse
som representanter fra Oslo Akershus HK deltok
på for siste gang på Sørmarka 7. – 8. november.

Rogalandskonferansen 2019
18. – 20. oktober avholdt lokal LO Rogalandskonferansen i Sandnes. John Thomas Suhr,
Charlott Pedersen og Aïcha Traoré deltok fra
avdelingen. Turen ble også benyttet til å møte
HK-tillitsvalgte fra andre deler av landet.

Foredrag på organisasjonsarbeiderkonferansen
John Thomas innledet om organisering for de
ansatte organisasjonsarbeiderne i Fellesforbundet distrikt Buskerud og Grenland på to-dagers
samling i Tønsberg 18. – 19 november.
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25-års jubilanter 2019 + Fawsi, Charlott og Bjørn.

40-års jubilanter 2019 + Fawsi, Charlott og Bjørn.

25 og 40-års jubilanter 2019 + Fawsi, Charlott og Bjørn.

Jubilanttilstelning i avdelinga
Avdelingen avholdt 20. november den årlige
tilstelningen for medlemmer med 25 og 40-års
medlemskap i Folkets Hus i Oslo. Kari Svendsen
stod for underholdningen med sanger fra gamle
Oslo og kjente arbeiderviser, akkompagnert med
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gitar. Bjørn Mietinen, 1. nestleder i forbundet,
holdt tale for jubilantene. Charlott Pedersen
og Fawsi Adem var vertskap, og underholdt
med både tilbakeblikk på årene jubilantene ble
medlem, vitser og sang.

i en nystifet HK-klubb. John Thomas var gjest
fra avdelinga på dette møtet som ble holdt på
Alnabru 12. desember.

Sandvika Folkets Hus

Innspilling av podkast. Fra venstre Kirsti xxxxxx og
Charlott Pedersen og

Avdelinga eier 10 andeler av totalt 180 i Sandvika
Folkets Hus BA. Største andelseier er Bærum
Arbeiderparti, mens resten av andelene er fordelt
på forskjellige andre LO-fagforeninger
i området. Sandvika Folkets Hus var i 2019 utleid
eller i bruk til andelseiernes aktiviteter så å si
alle ukedager, hvis en ser bort fra sommerferien
og juleferien. Barnehagedelen, leiligheten og
samtlige kontorer var utleid, og det var tilfredsstillende utleie av storsalen og seminarrommet
i kjelleren. Driften av huset finansieres ved leieinntekter.

HK-podkast om tillitsvalgtrollen

HANDELSKAMPANJEN

22. november var foreningens nestleder Charlott
Pedersen med på innspilling av HKs egen podkast
«Ordna forhold». Temaet var tillitsvalgtes rolle,
podkasten kan finnes på nettadressen under:

Handel og Kontor er medlem av Handelskampanjen, som er en allianse av ulike organisasjoner fra
fagforforbund, bondeorganisasjoner til aktivister
fra miljø, solidaritets og utviklingsorganisasjoner.
Handelskampanjen ble stifta I 2004. Det er en
arena hvor særlig internasjonale handelsavtaler
blir diskutert. Og hvor visjonen om en verden
hvor hensynet til mennesker, miljø og samfunn
ligger til grunn. Oddbjørn Snekkerbakken, tillitsvalgt fra ARK Bokhandel, ble oppnevnt av Oslo/
Akershus HK til Handelskampanjens styre for
2019.

https://soundcloud.com/handelogkontor/
trenger-dere-en-tillitsvalgt

Styrekonferanse
Avdelingsstyret avholdt styrekonferanse på
Kiel-ferga i desember 23. – 24. november. Tema
for konferansen var det interne styrearbeidet, og
vi hadde hentet inn pedagogisk kompetanse fra
ABF i Sverige (tilsvarende Arbeidernes Opplysningsforbund -AOF- i Norge).

Gjennom nettverksbygging, informasjonsdeling
fra medlemmene av nettverket, skolering og
konferanser i inn og utland bygger Handelskampanjen kompetanse på internasjonale og regionale
handelsavtaler og avtaler som omfatter Norge,
eksempelvis EFTA-Mercosur. Handelskampanjen
deltok høsten 2019 bl.a på WTO Public forum I
Geneve med en delegasjon. Nettverket arrangerte
skoleringsmøte i Oslo/Akershus HKs lokaler
om digital handel med Sally Burch fra Just Net
Coalition/Internet Social Forum.
Det er også avholdt møter hvor temaer som
datalagring, datasuverenitet, elektronisk handel,digital økonomi, jordbruk, matsikkerhet etc har
blitt diskutert.

LUKS (Forum for varelevering i Oslo)

Stiftelsesmøte Bring Cargo international klubben.

John Thomas Suhr og Jokke Fjeldstad har sittet
som avdelingens representanter i det kommunalt
oppnevnte utvalget for å diskutere situasjonen for
våre medlemmer som jobber med varelevering,
og varemottak, med Oslo Kommune.

Representant stiftelsesmøtet til
HK-klubben i Bring Cargo International
I forbindelse med utskillelse av Bring sine
utenlands aktiviteter, ble også det gjennomført en
prossess med å skille ut medlemmene i selskapet
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Årsberetning Ungdomsutvalget 2019
HK Ung Oslo-Akershus

styremedlem forbeholdt ungdomsrepresentanten,
og ungdomsrepresentanten er også en del av
arbeidsutvalget til avdelingsstyret. Karoline har
fungert som vara for Aïcha til avdelingsstyret.

Ungdomsutvalget har i perioden bestått av:
Leder:		

Aïcha Traoré

Nestleder:

Ángel Batista (permisjon fra mai)

Sekretær:

Karoline Nordvik

1. styremedlem: Susann Halvari Johansen
2. styremedlem: Andreas Skretting Jensen

Ungdomsutvalget LO Oslo/Akershus
Aïcha og Kay har representert HK i ungdomsutvalget til LO Oslo/Akershus. Ungdomsutvalget
til LO Oslo/Akershus fungerer som et koordinerende organ, og målet er å fremme aktivitet for
unge medlemmer å tvers av forbundsgrensene.

3. styremedlem: Kay Ouaar
4. styremedlem: Sara Skogøy
1. vara:		Håvard Lundkvist (nestleder fra
juni)
2. vara:		

I tillegg til møter i avdelingsstyret har ungdomsrepresentanten deltatt i planleggingen av en
rekke aktiviteter i regi av avdelingen. Ungdomsrepresentanten var også med på nordisk hovedstadskonferanse 2019.

Ungdomsutvalget til LO i Oslo

Eirin Kristin Kjær

I 2019 har ungdomsutvalget deltatt på arrangementer og konferanser i regi av HK, HK Ung
og LO, samt diverse markeringer og demonstrasjoner. Samarbeidet i ungdomsutvalget har
fungert gjennom jevnlige møter og digital kommunikasjon.

Ungdomsutvalget har vært representert på blant
annet:
- A
 vdelingsstyret og aktiviteter i regi
avdelingen.
- Ungdomsutvalget til LO i Oslo/Akershus.
- U
 ngdomsutvalget i LO i Oslo og aktiviteter
i regi av utvalget.
- Sommerkonferansen til HK Ung.
- LOs student- og ungdomskonferanse.
- Representantskapet til LO i Oslo.
- Trondheimskonferansen 2019.
- Rogalandskonferansen 2019.
- Diverse fanemarkeringer.

Avdelingsstyret
Ungdomsutvalget representert i avdelingsstyret
til Oslo/Akershus HK gjennom lederen av utvalget.
I avdeling Oslo/Akershus er plassen til 4.
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Karoline og Håvard har representert HK
i ungdomsutvalget til LO i Oslo. Dette er
ungdomsutvalget til lokalorganisasjonen LO
i Oslo, og har som oppgave å være synlige og
skape aktivitet for og blant unge LO-medlemmer.

LOs student- og ungdomskonferanse
Ungdomsutvalget besluttet at de også i 2019
ønsket å sende representanter til LOs student- og
ungdomskonferanse. Dette er en viktig arena for
å diskutere politikk- og fagligpolitiske spørsmål,
i tillegg til å bli kjent med andre unge tillitsvalgte
på tvers av forbundsgrensene.

Karoline Nordvik på Strandryddedagen 2019

Sommerkonferansen til HK Ung
Karoline og Aïcha deltok på årets sommerkonferanse. Dette er en årlig konferanse åpen for
alle HK-medlemmer under 30 år. Konferansen
legger vekt på både faglig påfyll og sosial nettverksbygging for unge medlemmer i forbundet.

Strandryddedagen 2019
Ungdomsutvalget til LO Oslo/Akershus avholdt et
eget arrangement i forbindelse med Strandryddedagen. Ungdomsutvalget var representert her.

LOs sommerpatrulje
Også i år var flere v 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.

HK-nytt på som
merkonferanse
n til HK UNG.
Faksimile fra HK
-NYTT nr. 6 - 20
19. Foto Martin
G. Slørda
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l.

Ung tillitsvalgtforum på C-log.

Ung tillitsvalgtforum på C-log.

g.

forum på C-lo

Ung tillitsvalgt

Ung tillitsvalgtforum på C-log.

Ung tillitsvalgtforum på C-log
I januar 2019 avholdt ungdomsutvalget ung tillitsvalgtforum, med besøk til COOPs sentrallager
C-log. Vi leide inn en buss for å frakte deltagerne
til lageret, siden det ligger litt knotete til. På
lageret fikk vi først møte representanter fra
HK-klubben på C-log, som fortalte om hvordan
de driver klubbarbeid på sin arbeidsplass, samt
hvorfor det er viktig å jobbe godt sammen som
klubb. Deretter fikk vi en omvisning på lageret,
til stor begeistring hos deltagerne. Iveren var så
stor at vi tilslutt måtte skynde oss gjennom den
siste delen av omvisningen for å rekke bussen
tilbake igjen.
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Styremøte i avdeling Oslo og Akershus HK. Fra venstre, XXXXXXXXXXXXX.

Handel og Kontors Pensjonistforening, Oslo
Årsberetning for perioden 20.2.2019—18. 2.2020
Styret har bestått av:
Leder:		
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Varamedlem:

Karin Bratberg
Brit Helen Sørhus
Hedvik Laberg
Unn Wigdahl
Målfrid Aasen

Revisor:
Mette Calmeyer

Valgkomité:
Irene Aker-Olsen
Aslaug Stenseth
I perioden har det vært 10 styremøter,
10 medlemsmøter 1 jubileumslunsj, 1 dagstur
(i samarbeid med FFP).

Etter avtale med HK Oslo og Akershus, har styret
benyttet et møterom i Møllergata 24. Vi har eget
nøkkelkort, og ordningen fortsetter i 2020. Dette
setter vi stor pris på.

Vaktbikkje
Styret har, med medlemmenes godkjenning,
sendt klagebrev til Oslo kommune, Renovasjonsetaten, der vi klagde på brosjyren de sendte ut til
kommunenes innbyggere ang bruk av gjenbruksstasjonene i Oslo. Vi tolket brosjyren slik at man
måtte ha tilgang til data eller ha smarttelefon
for å kunne benytte gjenbruksstasjonene. Dette
reagerte vi på, det er mange eldre som verken er
«på data» eller har smarttelefon. Vi fikk et hyggelig,
beklagende og informativt svar fra Renovasjonsetaten. Der kom det fram at det er fullt mulig for
alle som bor i kommunen å bruke
gjenbruksstasjonene.

Styremøter
Styret har holdt møter etter behov, vanligvis noen
dager før medlemsmøtene. For øvrig har styremedlemmene hatt kontakt per e-post og telefon.
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50-års jubileum
Stor begivenhet: Handel og kontors Pensjonistforening ble stiftet for 50 år siden, 27.11.1969.
Dette markerte vi med en nydelig lunsj 15. oktober
på restaurant. 15 stykker deltok på et svært
vellykket arrangement. Vi fikk økonomisk støtte
fra Handel og Kontor og Pensjonistforbundet som
vi satte stor pris på.

Medlemsmøter
Alle medlemsmøtene, inkludert sommer- og
juleavslutningen, har funnet sted på Rustad
treffsenter. Møtene holdes vanligvis 3. tirsdag
i måneden, kl. 16.00—18.00. Senteret har fine
lokaler, ligger lett tilgjengelig i 1. etasje og det er
kort vei til buss og T-bane på Bogerud.
Inngangspengene, kr 30, har vært med på å dekke
utgifter til mat og kaffe/te. På inngangsbilletten har
man kunnet vinne et flaxlodd.

Styret med Brit i spissen, har gjort i stand til
møtene på forhånd. Brit har laget nydelig varm
mat, samt kaffe/te og kaker. Styret har også hatt
ansvaret for å rydde og vaske opp etterpå.

Dagstur med buss
2.desember: Juletur til Sørum med formiddagsgrøt
og middag etter en tur til Snekkern (i samarbeid
med FFP).

Andre aktiviteter
Styreleder og andre styremedlemmer har deltatt på
møter i regi av Pensjonistforbundet Oslo (PF Oslo).
Jazzkonsertene som PF inviterte til på Det Norske
Teatret er et populært tiltak, der flere av våre
medlemmer har deltatt. Tilbudet blir videreført
i 2020.

Foruten nyttig informasjon, har foreningen hatt
åresalg, quiz og ringspill på programmet. Det har
vært god stemning på møtene.

Fremtiden

Sommeravslutningen var preget av store reker og
mye annet godt.

Antall medlemmer er pr. d.d. 23. Vi er en
sammensveiset gruppe som trives godt sammen,
men med tanke på fremtiden, ønsker vi oss flere
medlemmer. Vi har fått ett nytt medlem i høst,
det verdsetter vi.

På juleavslutningen ble det servert reinsdyrstek,
fyrstekake m m.

I tillegg til vanlige møter, vil vi fortsatt legge
til rette for turer, teater, utstillingsbesøk m.m.

Oslo, 1. februar 2020
Styret i Handel og Kontors Pensjonistforening, Oslo
Karin Bratberg		
Brit Helen Sørhus
Hedvik Laberg		
Unn Wigdahl

«Katta i sekken» var som vanlig på plass, og de
tre med høyest samlet poengsum gjennom året
i ringspillkonkurransen fikk premier.
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BEVILGNINGER GJENNOM ÅRET 2019
Til hvem:

BELØP:

Nei til EU

3 000

Somliga går..

4 000

Støtte til greske solidaritetsklinikker

4 000

Klimavalgalliansen

4 000

8. mars komiteen

4 000

Norges sosiale forum

4 000

Framfylkningen

4 000

Operasjon VED

4 000

Pensjon for ALLE

4 000

Dorcas hus

4 000

The lotus flower - Boxing sisters

4 000

Right to sight

4 000

Boikott, deinvesteringer og sanksjoner mot Israel

1 000

Norges fredsråd

1 000

Norrøna teaterforening

2 000

Attac : TTIP & TISA

5 000

Handelskampanjen

4 000

Foodora streik

5 000

Plataselskap No 13

2 500

Totalt

67 500
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Årsmøtevalgte for perioden 22. mars 2019 til 30. mars 2020
Fornavn

Etternavn

Verv

Bedrift

Suhr
Pedersen
Hekkvang
Traoré

Leder
Nestleder
Sekretær
Ungdomsrepresentant

Norli Universitetsgata
Lampemagasinet AS avd Carl Berner
Miele AS
NG Meny Øst AS Meny Rykkinn

Suhr
Pedersen
Hekkvang
Berg
Nazar
Adem
Traoré
Knapstad
Zammali
Kristoffersen
Snekkerbakken
Berget
Kjølmoen
Dyrkorn
Walter

Leder
Nestleder
Sekretær
1. Styremedlem
2. Styremedlem
3. Styremedlem
4. Styremedlem
5. Styremedlem
6. Styremedlem
1.Varamedlem
2.Varamedlem
3.Varamedlem
4.Varamedlem
5.Varamedlem
6.Varamedlem

Norli Universitetsgata
Lampemagasinet AS avd Carl Berner
Miele AS
Coop Norge SA avd Coop Logistikksenter
Travel Retail Norway AS avd Oslo Lufthavn
Ikea AS Varehus Furuset
NG Meny Øst AS Meny Rykkinn
Landsorganisasjonen i Norge Hovedkontor
IOGT i Norge
Coop Norge SA avd Hovedkontor
ARK Egertorget Oslo
Kolonial.no AS avd Lørenskog
Cappelen Damm AS avd Tanum OSL Avgang
Industri Energi avd Oslo
OBOS BBL Hovedkontor/Lønningskontor

1. Representant
2. Representant
3. Representant
4. Representant
5. Representant
6. Representant
7. Representant
8. Representant
9. Representant
10. Representant
11. Representant
12. Representant
13. Representant
14. Representant
15. Representant
16. Representant
17. Representant
18. Representant

Norli Universitetsgata
Lampemagasinet AS avd Carl Berner
Miele AS
Coop Norge SA avd Coop Logistikksenter
Travel Retail Norway AS avd Oslo Lufthavn
Ikea AS Varehus Furuset
Landsorganisasjonen i Norge Hovedkontor
IOGT i Norge
NG Meny Øst AS Meny Rykkinn
Cappelen Damm AS
Adecco Norge AS avd Ski
Fagforbundet Hovedkontor
Uten arbeidsplass
Plantasjen Norge AS avd Kjedekontor
Ikea AS Varehus Furuset
Fellesforbundet Hovedkontor
Uten arbeidsplass
Norsk Folkehjelp avd Hovedkontor

Arbeidsutvalget:
John Thomas
Charlott Elise Austbø
Monica
Aïcha A

Avdelingsstyret:
John Thomas
Charlott Elise Austbø
Monica
Øystein
Rozina
Fawsi
Aïcha A
Jens
Houda
Mikael
Oddbjørn
Eirin Liza
Ida Sofie
Charlotte
Daniel

Representantskapet:
John Thomas
Charlott Elise Austbø
Monica
Øystein
Rozina
Fawsi
Jens
Houda
Aïcha A
Kan Min
Ingeri Heidi
Andreas
Morten Jacob
Hege
Dalwinder
Celina Smestad
Erik
Per Øivind

Suhr
Pedersen
Hekkvang
Berg
Nazar
Adem
Knapstad
Zammali
Traoré
Lin
Francker
Olsen
Aasen
Brandhaug
Singh
Tveter
Eriksen
Eriksen
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Håvard
Ståle
Bjørn
Karl Joakim Severin
Hilde
Lisbeth
Ole Magnus
Andreas
Christian
Lars Fjærli
Roger
Alf Håkon
Atle
Daniel
Viggo Bernhard
Charlotte
Kay Jilali Hoff
Alexander
Tobias Hangaard
Julia
Kenneth
Per Erik
Bjørn Håvard Berg

Lundkvist
Skjønhaug
Brander
Fjeldstad
Moshølen
Østensen
Eide
Lindrupsen
Kaborg
Hjetland
Jacobsen
Søberg
Teigen
Walter
Andresen
Dyrkorn
Ouaar
Kvedalen
Linge
Maliszewska
Halvorsen
Moen
Onsaker

19. Representant
20. Representant
21. Representant
22. Representant
23. Representant
24. Representant
25. Representant
26. Representant
27. Representant
28. Representant
29. Representant
30. Representant
1.Vararepresentant
2.Vararepresentant
3.Vararepresentant
4.Vararepresentant
5.Vararepresentant
6.Vararepresentant
7.Vararepresentant
8.Vararepresentant
9.Vararepresentant
10.Vararepresentant
11.Vararepresentant

Eirin Liza
Mikael
Arne
Bjørn Tore
Siri Nantiya

Berget
Kristoffersen
Bernhardsen
Egeberg
Leithe

12.Vararepresentant
13.Vararepresentant
14.Vararepresentant
15.Vararepresentant
16.Vararepresentant

Alexander
Tormod
Ida Sofie
Stian

17.Vararepresentant
18.Vararepresentant
19.Vararepresentant
20.Vararepresentant

Rune Edvardsen

Sandvik
Aarum
Kjølmoen
BrydeErichsen
Solberg

22. vararepresentant

Oddbjørn
Ellen Merete
Stein Arne
Bjørn
Pål Henriksen
Nils Erik Aasen
Linda
Kristine
Arne

Snekkerbakken
Thollefsen
Lunderbye
Winquist
Spjelkavik
Flatø
Blankson
Larsen
Veer

21.Vararepresentant
23.Vararepresentant
24.Vararepresentant
25.Vararepresentant
26.Vararepresentant
27.Vararepresentant
28.Vararepresentant
29.Vararepresentant
30.Vararepresentant
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NG Meny Øst AS Meny Lambertseter
Skolenes Landsforbund
Power Norge AS avd Slependen
Rødt
Studieforbundet AOF Norge
VB Bok AS avd Jus
Elkjøp Norge AS Elkjøp Lørenskog
Norsk Transportarbeiderforbund
Ikea AS Varehus Furuset
Actis - Rusfeltets Samarbeidsorgan
Solar Norge AS avd Gardermoen
Coop Norge SA avd lager Langhus
Forlagssentralen ANS
OBOS BBL Hovedkontor/Lønningskontor
DHL Express (Norway) AS avd Skedsmo
Industri Energi avd Oslo
Plantasjen Norge AS avd Landøya
LO i Oslo
Uten arbeidsplass
Rødts Stortingsgruppe
Solar Norge AS avd Gardermoen
Bilia Personbil AS avd Adm/Salg Økern
GKN Driveline Service Scandinavia Branch
Norway NUF avd Vestby
Kolonial.no AS avd Lørenskog
Coop Norge SA avd Hovedkontor
Uten arbeidsplass
Heismontørenes Fagforening
DHL Express (Norway) AS avd
International Oslo Lufthavn
Fellesforbundet Hovedkontor
Ikea AS Varehus Furuset
Cappelen Damm AS avd Tanum OSL Avgang
Fagforbundet Hovedkontor
Elkjøp Norge AS Elkjøp Stormarked
Vinterbro
ARK Egertorget Oslo avd 3600
BGN Retail AS avd Zizzi Jessheim
Forbundet for Ledelse og Teknikk
Klassekampen AS
Arbeiderpartiet Sentralt
SV - Sosialistisk Venstreparti
Coop Øst SA avd 2541 Coop OBS Alnabru
Change of Scandinavia Norway AS Skøyen
Universitetsforlaget AS

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ordinære medlemmer
(inkl bi-medlemmer)

12780

12128

11887

11754

11389

10959

10773

10770

10853

Økning ordinære medlemmer
fra året før

652

241

133

365

430

186

3

-83

Økning ordinære medlemmer
fra året før i prosent

5,4 %

2,0 %

1,1 %

3,2 %

3,9 %

1,7 %

0,0 %

-0,8 %

Medlemmer på tariffavtale

8409

8023

7554

7444

7278

7133

7052

7050

Økning fra året før

386

469

110

166

145

81

2

-4

Økning fra året før i prosent

4,8 %

6,2 %

1,5 %

2,3 %

2,0 %

1,1 %

0,0 %

-0,1 %

Totalt alle medlemmer

17663

17028

16713

16522

16061

15607

15293

15118

Total økning fra året før

635

315

191

461

454

314

175

9

Total økning fra året før i prosent

3,7 %

1,9 %

1,2 %

2,9 %

2,9 %

2,1 %

1,2 %

0,1 %

Studenter/lærlinger/
elevmedlemmer

1018

980

948

946

852

858

660

812

Økning fra året før

38

32

2

94

-6

198

-152

225

Økning fra året før i prosent

3,9 %

3,4 %

0,2 %

11,0 %

-0,7 %

30,0 %

-18,7 % 38,3 %

Æresmedl/Pensjonister/uføre:

3845

3902

3878

3822

3805

3778

3711

3691

Økning fra året før

-57

24

56

17

27

67

20

22

Økning fra året før i prosent

-1,5 %

0,6 %

1,5 %

0,4 %

0,7 %

1,8 %

0,5 %

0,6 %

Innmeldte:

2957

2862

2700

2719

2534

2445

Utmeldte:

2168

2491

2484

2229

2118

2193

Differanse

789

371

216

490

416

252

Sum av overføringer fra Oslo
Akershus fra andre deler av HK

154

56

25

29

-38

-62

7054

15109

Hvorav:
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587

3669

Notater under årsmøtet
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Notater under årsmøtet

Notater under årsmøtet
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Forsidebildet: Fawsi Adem. Foto Erlend Angelo
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