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Mange hadde nok håpet at når klokkene klang 
ved midnatt på nyttårsaften 2020, at vi var på 
vei inn i et mer normalt år. Når klokkene klang 
ved midnatt på nyttårsaften 2020, var det nok 
mange som hadde håpet Med vaksiner på vei ut 
til befolkningen var det store forhåpninger om at 
vi endelig så lyset i enden av tunellen og en vei 
ut av hjemmekontor og permitteringer. Dessverre 
ble det ikke sånn, og også 2021 ble et år som 
bar stort preg av den verdensomspennende 
koronapandemien. 

For selv om stadig flere ble vaksinert, jobbet også 
viruset raskt. Og stadig nye mutasjoner, den ene 
mer smittsom enn den andre, dukket opp. Dette 
førte til flere nye nedstenginger i starten av året. 

For HKs medlemmer betød dette nok et år med 
mye usikkerhet, enten de satt på hjemmekontor, 
jobbet ekstra hardt for å holde butikkene trygge 
for kunder og ansatte, eller var permitterte.

Økt smittetrykk i flere omganger, samt strenge 
smittevernregler fra myndighetenes side satte 

også en del begrensninger for aktivitetene til 
fagforeningen. Oslo- og Akershus-området var 
rammet av særlig strengt regelverk i lengre 
perioder av året. 

På tross av problemstillingene en møtte i 2021, 
har det viktigste arbeidet for avdelingen rullet 
videre. Om enn ikke på tradisjonelt vis, så 
etter beste evne med digitale møter og mindre 
forsamlinger der det var påkrevet. Det er 
betryggende å se at det både har vært mulig å 
stille opp for medlemmer og tillitsvalgte, på tross 
av pandemi. Samt arbeide med å få etablert nye 
tariffavtaler og klubber. Trenden med god vekst i 
medlemstallene ser ut til å være gjeldende også i 
2021. 

Samtidig står avdelingen nå ovenfor et nytt 
veiskille, en ny sti, som vi tok de første skrittene 
inn på i 2021. Avgjørelsen om å flytte inn i 
nye lokaler, og satse enda mer på arbeidet i 
foreningen gir håp og engasjement for fremtiden. 

Annerledesåret 2021 – Pandemien fortsetter
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De 30 største klubbene/kjedene i Oslo – Akershus HK

Nr. Kjede 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Utvikling

1 IKEA 727 713 553 478 447 396 76 %

2 Meny 662 659 563 596 522 492 35 %

3 Coop Øst (Butikk) 610 576 588 598 594 601 1 %

4 Hennes & Mauritz 264 304 217 198 184 182 45 %

5 Kiwi 256 265 227 183 180 173 48 %

6 Norsk Butikkdrift (ex. Ica m.m.) 243 252 233 221 228 260 -7 %

7 Coop Norge (Hovedkontor m.m.) 238 239

8 Travel Retail Norway 206 229 229 217 134 70 194 %

9 Gyldendal 161 140 136 129 123 116 39 %

10 Rema 1000 161 165 142

11 Løvenskiold Maxbo 159 159 150 153 148 153 4 %

12 Landsorganisasjonen (LO) 158 156 153 148 145 141 12 %

13 Fagforbundet 152 154 139 130 131 128 19 %

14 Cappelen Damm 147 140 143 146 141 145 1 %

15 OBOS 139 137121 118 118 128 129 8 %

16 Aschehoug/Universitetsforlaget 133 134 121 122 121 129 3 %

17 Kolonial/Oda 112 68 46

18 Voice 108 104 89

19 ARK 106 111 75 73 77 75 41 %

20 Solar Norge AS 104 106 103 90 87 88 18 %

21 Plantasjen 100 108 92 90 80 85 18 %

22 Norsk Folkehjelp 97 97 97 81 86 84 15 %

23 Staples 96 106 98 100 110 125 -23 %

24 Elkjøp 95 98 91 77 100 74 28 %

25 Harald A. Møller 92 82 79 72 67 67 37 %

26 Zara 78 91 66

27 Jernia 77 73 51

28 Brødrene Dahl 70 72 88 100 104 172 -59 %

29 Norli 68 73 65 69 76 69 -1 %

30 Elektroskandia 65 66 65 60 66 64 2 %
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Hvem er vi?
Avdelingens rolle i forbundet
 
Handel og Kontor består av tre selvstendige 
organisatoriske ledd:

• Klubbene (på den enkelte arbeidsplass)

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

•  Forbundet (Landsomfattende sammenslutning 
av foreningene)

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 vegne av klubber og 
medlemmer. Foreningene er det første 
besluttende organ medlemmene møter i 
den formelle demokratiske strukturen i 
organisasjonen. I avdelingen møter medlemmene 
tillitsvalgte fra andre bedrifter og hvert medlem 
har på årsmøtet en stemme som alle andre 
medlemmer av avdelingen. 

Avdelingen leier lokaler i Møllergata 24 i Oslo. 
Avdelingen har til sammen 1,6 årsverk med fast 
frikjøpte tillitsvalgte. Avdelingsleder er frikjøpt 
på fulltid, mens 60 % årsverk er fordelt på 
nestleder og sekretær i styret. 

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 
gjennom 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

• Klimavalgalliansen

• Norges Sosiale Forum (arrangør av Globalise-
ringskonferansen)

•  Abonnent med møterett på Manifest 
tankesmies årsmøte 
(I tillegg sitter John Thomas Suhr i Manifest 
Forlag sitt styre)

• Nei til EU-venn

• Arbeiderbevegelsens Historielag Akershus

• Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

• Pensjon for alle

• Handelskampanjen

Avdelinga er andelseier i:
• Oslo Kongressenter Folkets Hus

•  Sandvika Folkets Hus. ( John Thomas Suhr 
sitter i styret.)

I tillegg er avdelingen med i følgende 
faglige forum:

Samordningsgruppen for varelevering i Oslo, som 
er et kontaktforum mellom Oslo kommune og 
arbeidslivsaktørene. 

Avdelingen har følgende offisielle 
informasjonsorganer:

www.handelogkontor.org. Avdelingens nettside 
blir oppdatert jevnlig med informasjon om 
aktiviteter og nyheter som er relevant for 
medlemmene våre. 

Avdelingens facebookside:  
https://www.facebook.com/HandelOgKontorOslo-
Akershus blir oppdatert jevnlig med nyheter og 
informasjon til medlemmer. Siden hadde 1 013 
følgere pr. 11. mars 2022. 
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Det ble i 2021 avholdt 9 avdelingsstyremøter og 
11 AU-møter. Det har blitt behandlet 135 saker i 
avdelingsstyret gjennom 2021, mot 166 saker i 
2020.

I tillegg ble det i 2021 avholdt ett ekstraordinært 
årsmøte 25. mars med 57 stemmeberettigete, ett 
representantskapsmøte 30. september med 20 
deltagere og ett ordinært årsmøte 28. august med 
51 delegater.

Oslo - Akershus HK har medlemmer i styrer 
eller andre utvalg som for eksempel valgkomité i 
lokal-LO’ene:

 - LO i Asker og Bærum
 - LO i Øvre Romerike
 - LO i Nedre Romerike
 - LO i Oslo 

De siste årene har vi dessverre ikke hatt 
representanter i verken styret eller andre utvalg i 
LO i Follo. 

I tillegg har vi representanter i følgende 
organisasjoner/samarbeidsprosjekter:

 - Pensjon for alle
 - Norges Sosiale Forum
 - Kvinner på Tvers
 - Handelskampanjen
 - Arven etter Franco

Møtevirksomhet og representasjon

Kronologi

HKs 35. ordinære landsmøte - del 1
Som følge av restriksjoner grunnet 
korona-pandemien, ble forbundets 35. 
ordinære landsmøte delt i to. 8. januar 2021 
ble HKs landsmøte del 1 gjennomført digitalt. 
Flere av avdelingens representanter tok til 
orde mot den foreslåtte løsningen med å 
gjennomføre landsmøtet i to deler. Protestene 

vant dessverre ikke frem, og det ble derfor 
gjennomført landsmøtes del 1 med følgende 
dagsordenpunkter; 1 Åpning, 2 Konstituering, 
3 Valg. Øvrige dagsordenpunkter ble flyttet til 
landsmøtets del 2. John Thomas Suhr og Charlott 
Pedersen fra Oslo - Akershus ble valgt inn på fast 
plass i forbundsstyret fra region Øst. Charlotte 
Dyrkorn ble valgt inn som 2. vara.

John Thomas Suhr på digital Trondheimskonferanse.

Henrik Drivenes i HKs annonse.
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Trondheimskonferansen 2021
Trondheimskonferansen arrangeres vanligvis 
den siste helgen i januar, og avdelingen pleier 
å være godt representert der. Konferansen 
samler tillitsvalgte på ulike nivå i fagbevegelsen 
til diskusjon og samhold. Grunnet pandemien 
måtte konferansen avholdes digitalt i 2021. En 
helg med konferanse ble derfor erstattet med 
et dagsseminar på nett. Tema for konferansen 
var «I en krisetid foran stortingsvalget 2021 – 
mobilisering for flertall for venstresidas partier». 
Avdelingen deltok på konferansen med flere fra 
styret.

Oslo Sportslager
Avdelinga var tett involvert i prosessen rundt 
tariffkrav ved Oslo Sportslager, hvor vi forberedte 
oss på en mulig streik grunnet vegring fra 
eier om å skrive under tariffavtalen. Vi deltok 
bl.a. i en rekke medlemsmøter og bistod ifm. 
med personsaker som fulgte i kjølevannet, og 
arrangerte eget lyn-kurs for de kommende 
tillitsvalgte. Det ble i prosessen bygd en solid 
klubb lokalt i bedriften, fram til eier til slutt 
underskrev tariffavtalen.

Uke 6
Tradisjonelt pleier uke 6 å være en av forbundets 
to uker med ekstra fokus på oppsøk i bedrifter. 
Dessverre tillot ikke smittesituasjonen i 
pandemien dette i 2021. Derfor ble det i stedet 
arrangert ringerunder i regionens regi til så 
mange tillitsvalgte som mulig. Formålet med 
ringerundene var å kartlegge hvordan det stod 
til ute i bedriftene, særlig i skyggen av Covid-19. 
Det ble brukt et spørreskjema som ga verdifull 
statistikk til regionen. Avdeling Oslo – Akershus 
hadde flere som deltok i dette ringearbeidet og vi 
fikk veldige gode tilbakemeldinger fra tillitsvalgte 
ute i bedriftene.

Politisk pub om bemanningsbransjen 
og faste ansettelser 
19. februar var det møte om kampen for fast 
arbeid og mot bemanningsbransjen. Styremedlem 
Fawsi Adem satt i panelet, sammen med Kai-Otto 
Helmersen, leder for Elektromontørenes 
forening, og Jan Koop, regionlagsleder i Creo 
Oslo og klubbleder i Den Norske Opera & Ballett, 
i samtale med vår egen leder av LO i Oslos 
Ingunn Gjerstad.

Charlott Pedersen på radio Latin-Amerika om 
6-timersdagen.

6-timersdagen på Radio Latin-Amerika
Nestleder i fagforeninga, Charlott Pedersen, 
var gjest på sendingen til radio Latin-Amerika 
i forkant av kvinnedagen for å snakke om 
6-timersdagen. Innslaget ble senere lagt ut som 
en av LO i Oslos podcaster. 

Hilsningstale Oslo SV
6. mars holdt avdelingsleder hilsningstale på SV i 
Oslos årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte
Etter erfaringer fra årsmøtet i 2020, ble det kalt 
inn til ekstraordinært årsmøte 25. mars 2021. 
Møtet hadde en sak på agendaen, forslag om 
å utsette det ordinære årsmøtet til et senere 
tidspunkt, med det formålet å kunne avholde 
årsmøtet fysisk i stedet for digitalt. Forslaget ble 
vedtatt, og ordinært årsmøte ble derfor avholdt 
senere i året. 

I etterkant av årsmøtet hadde vi invitert 
forbundsleder Christopher Beckham og 
daværende leder av LO Øvre Romerike og 
HK-medlem Roy Jonskås som innledere på 
et medlemsmøte. På medlemsmøtet ble det 
diskutert hvordan smitteverntiltakene rammer 
HKs medlemmer på forskjellige arbeidsplasser, 
hvilke krav vi kunne stille til myndighetene og 
hvilke tiltak som kunne avdempe pandemiens 
konsekvenser på våre arbeidsplasser.

Lexington
I mars var det mekling for et tariffkrav som var 
stilt overfor de utenlandske eierne av kleskjeden 
Lexington. Eierne hevdet bl.a. at de ikke kunne 
undertegne en tariffavtale på norsk, da de ikke 
forstår språket. Avdelinga var tett på prosessen, 
og de ansatte var forberedt på streik. Men 
meklingen endte med en utsettelse slik at eierne 
kunne få oversatt tariffavtalen, hvorpå den ble 
undertegnet innen fristen.
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Befaring på nye lokaler
Siden 2012 har avdelingen hatt sine kontorer i 
9.etg i Møllergata 24, i Oslo. Som en avdeling 
i stor vekst har det en stund vært klart at 
fagforeningen har vokst ut av dagens lokaler. 
Det var derfor gledelig at det ble kjent at det var 
ledige lokaler i 3.etg i Folketeaterpassasjen. En 
liten gruppe fra avdelingsstyret var på befaring i 
lokalene og det ble deretter satt i gang en prosess 
med å bytte lokaler.

Pensjon for alle
Avdelinga var til stede ved digital konferanse, 
og tilstede på påfølgende årsmøte 8. april. John 
Thomas Suhr har gjennom året deltatt i Pensjon 
for alle sin nedsatte arbeidsgruppe som har 
som mål å levere en alternativ evaluering av 
pensjonsreformen, parallelt med Stortingets egen 
evaluering våren 2022.

Årsmøter lokal-Loene
Avdelinga tilstreber å alltid være representert i 
styrene og ved årsmøtene til lokal LO-ene i vårt 
område. Avdelingsleder deltok på årsmøtet til LO 
Follo 28. april. Vi var også godt representert på 
de fleste andre årsmøtene i vårt område.

Digital 1.mai feiring
Også i 2021 satte pandemien stopp for den 
tradisjonelle 1.-maifrokosten. Men med litt mer 
pandemierfaring enn året før, var det likevel 
mulig å få til et arrangement digitalt. Derfor 
ble det avholdt digitalt frokost, med musikalsk 
innslag og gavekort på frokostlevering til de som 
deltok. 

Oslo Kongressenter Folkets Hus
Som deleiere i Oslo Kongressenter Folkets Hus så 
deltok vi på årets generalforsamling 5. mai.

Anti-rasisme
Diverse rasistiske organisasjoners framstøt i Oslo 
skaper ved jevne mellomrom uhygge og oppstyr 
på gater og torg. En samlet fagbevegelse i Oslo 
har koordinert seg for å støtte opp om protestene 
mot slike arrangement. Vi har ved flere 
anledninger stilt oss opp sammen med andre 
fagforeninger med våre faner for å flagge vår 
holdning. En av flere slik motdemonstrasjoner vi 
deltok var 8. mai foran Stortinget.

Befaring i nye lokaler.
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John Thomas Suhr på demo mot Norske togs innkjøp 
av tog fra Israel.

Fanemarkering mot kjøp av tog fra Israel.

Fanemarkering mot kjøp av tog fra Israel.

Arbeiderbevegelsens  
Arbeidsgiverforening (AAF) 
Avdelinga er medlem av AAF hvor vi da bla 
gjør det vi kan for å påvirke utviklingen av 
konstruktive og gode partsforhold, mellom 
ansatte og både valgt og ansatt ledelse i 
arbeiderbevegelsens organisasjoner. 3. juni deltok 
vi på årsmøte i AAF.

Protester mot kjøp av togsett fra Israel
Sammen med resten av Oslos fagbevegelse deltok 
avdelinga med fanen i markering mot innkjøp 
av tog-sett fra Israel - utenfor Norske Tog sine 
lokaler i Drammensveien 17. juni

Gjesteopptreden  
OBOS-klubbens årsmøte 
22. juni gjestet avdelingsleder årsmøtet i 
OBOS-klubben.
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Appell på Handshake streiken Ole-Jackob fra Østfold.

Fanemarkering Handshake Norway AS.

Fawsi Adem står streikevakt på Handshake Norwas AS.

Fanemarkering Handshake Norway AS.

Fanemarkering Handshake Norway AS.

Streik i Handshake Norway AS
Det er dessverre ikke alle bedrifter som er 
like medgjørlige når det kommer til krav om 
tariffavtaler. Dette ble klart når det ble streik i 
Handshake Norway AS i Moss. Bedriften hører 
til innunder avdeling Østfold, men avdeling 
Oslo – Akershus stilte som seg hør og bør opp 
med streikevakter der det var mulig, samt deltok 
på fanemarkering i forbindelse med streiken. 
Streiken varte i drøyt 3 uker, med tariffavtale i 
bedriften som resultat!
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Deltagerne i paneldebatten på tillitsvalgtkonferansen.

Politiker utspørring tillitsvalgtkonferansen.

Tillitsvalgtkonferansen 2021
Sol og sommer brakte med seg lavere 
smittetall, det var derfor mulig å gjennomføre 
Tillitsvalgtkonferansen i 2021. Konferansen 
hadde to hovedtema. Faktaundersøkelser, 
med Bitten Nordrik, forsker fra OsloMet som 
innleder. Og politisk paneldebatt med partiene på 
venstresiden med temaet «Hva kan de rødgrønne 
bidra med for oss arbeidsfolk med nytt flertall 
på stortinget?». Debatten ble ledet av Ingrid 
Wergeland fra Manifest. 

Tale på streike-markering
John Thomas Suhr holdt 11. august tale 
under markering til støtte for de streikende 
El og IT-medlemmene i bedriften Global 
Connect. Fanemarkeringen ble avholdt utenfor 
arbeidsgiverforeningen Spekter sine lokaler på 
Majorstua.

 
Politisk streik mot bemanningsbransjen 
26. august gjennomførtes det en markering hvorav 
mange klubber spesielt i bygnings-bransjen gikk ut 
i politisk streik for å delta. Oslo Akershus HK var 
til stede med fana.

Fanemarkering stopp ulovlig innleie.
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Årsmøtet dirigenter Bjørn Mietinen Ingunn Gjerstad.

Årsmøte høst 2021 Ingunn.

Andreas Lindrupsen.

TRN og Støre

Rozina og Støre

Ordinært årsmøte
Noe senere enn vanlig, men i fysisk form ble 
ordinært årsmøte for avdelingen avholdt lørdag 
28. august 2021 i Oslo Kongressenter. Det ble lagt 
vekt på forsvarlige smitteverntiltak, samt å følge 
myndighetenes råd, regler og anbefalinger. På 
tross av stort oppmøte, var dette et av de kortere 
årsmøtene i nyere tid, med sine 2 timer og 47 
minutters varighet. 

Politikerbesøk hos TRN-klubben  
på Gardermoen 
Styremedlem i Oslo – Akershus HK, og 
tillitsvalgt i Travel Retail Norway fikk besøk 
på arbeidsplassen av statsministerkandidat 
Jonas Gahr Støre. Der fikk han møte 
HK-medlemmer, og fremlagt HKs krav for 
støtte, deriblant at permitteringsperioden 
måtte forlenges ytterligere. 
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Markering til støtte for videreføring  
av permitteringsordningen 
8. september arrangerte LO en markering på 
Oslo Lufthavn Gardermoen, med krav om 
at permitteringsordningene gjort gjeldende 
under pandemien måtte videreføres ytterligere. 
Kravet lød som følger: «Krisen er ikke over – 
Krisetiltakene må vare så lenge krisen varer». 
Avdelingen stilte selvsagt opp på markeringen 
med fana.

LO på flyplassdagen.

Nina Binderø nestleder TRN-klubben 
markering gardermoen.

Gardermoen markering for tiltak.

Markering på Gardermoen koronatiltak.
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Kulturmarsj for de streikende i kultursektoren.Kulturmarsj for de streikende i kultursektoren.

Kulturmarsj for de streikende i kultursektoren.

Støtte til de streikende kulturarbeiderne
3. september gikk medlemmer i NTL, 
Fagforbundet og Creo som jobber i 
kultursektoren ut i streik. De streiket for en 
bedre pensjonsordning, en kamp som også 
er viktig for HKs medlemmer. Det ble i den 
forbindelse arrangert en rekke demonstrasjonstog 
bl.a. 9 september og 29. september (vi fikk med 
oss hele forbundsstyret i etterkant av deres møte 
samme dag). Avdelingen deltok selvfølgelig på 
samtlige mobiliseringer. 

Markering mot Jernbanepakke 4
24. september deltok avdelingen på 
fanemarkering mot høyre-flertallet på Stortinget 
sin hasteinnføringen av Jernbanepakke 4 - til 
tross for at det nye flertallet som skulle overta var 
imot!

Representantskapsmøte i avdelinga
30. september avholdt avdelingen sitt 
representantskapsmøte i Sandvika Folkets Hus. 
Sammen med budsjett og handlingsplan for 
2022, ble det vedtatt at avdelingen skal flytte inn 
i nye lokaler i 3. etg i Folketeaterpassasjen. 



John Thomas, Charlotte og Daniel på Landsmøte.

Landsmøtedelegasjonen fra Handel og Kontor region Øst.
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HKs 35. ordinære landsmøte – del 2



Nyvalgt forbundsstyre.

Charlott Pedersen på HKs landsmøte oktober 2021.
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Atle Teigen.

Stian Bryde-Erichsen. Oddbjørn Snekkerbakken. Charlotte Dyrkorn.

Daniel Walter. Håvard Lundkvist.

Ellen Merethe Tollefsen.Fawsi Adem.Jokke Fjelstad.
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HKs 35. ordinære landsmøte – del 2
I januar ble det vedtatt at landsmøtet skulle 
gjennomføres i to bolker, og 15-18. oktober var 
det endelig tid for gjennomføringen av del 2. 
Oslo Kongressenter ble dermed fylt opp med 
engasjerte tillitsvalgte fra hele landet. 

Kontingent for pensjonister, aldersgrense for 
ungdommen, frikjøp av ungdomsleder og 

nytt prinsipp- og handlingsprogram, var blant 
temaene som ble diskutert mest. Det var generelt 
et godt nivå på debattene, og delegater fra Oslo 
– Akershus var godt representert på talerstolen. 
Særlig gledelig var det at flere som ikke har 
vært på talerstolen noe særlig før tok sin plass 
på talerstolen i det som er forbundets viktigste 
politiske verksted. 



Mikael Kristoffersen.

Susanna Rasay.

Charlott Pedersen.

Kim Emil Halvorsen.

Fawsi Adem.

Rehema Abdul.

John Thomas Suhr.
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Jubilanttilstelningen 2021
I pandemiåret 2020 fikk vi ikke gjennomført 
jubilanttilstelning, vi hadde derfor invitert 
jubilantene både for 2020 og 2021 til en god 
feiring i november. Interessen fra medlemmene 
med 25 og 40-års medlemskap var stor, men også 
spenningen for om vi greide å få gjennomført 
dette fysisk. Heldigvis rakk vi det nå i år, men 
det gikk ikke mange ukene før landet igjen var 
nedstengt pga. pandemien.

Normalt har vi disse feiringene på Folkets Hus 
(Oslo Kongressenter), men de hadde ikke åpent 
for tilstelninger på ettermiddagene og kunne 
ikke ta imot oss. Etter anbefalinger booket vi 
derfor festsalen i Ringnes Brygghus. Det var litt 
utfordrende å finne frem, men vi greide det til slutt. 

Arne & Co underholdt, Charlott Pedersen og 
Li-Mei Berglid fra styret var vertskap. Kristian 
Horpestad ga et tilbakeblikk til årene jubilantene 
ble medlem i forbundet, som en hilsen fra 
ungdommen. Vi hadde besøk av forbundsleder 
Christopher Beckham og regionleder Fawsi Adem 
som begge holdt hilsningstaler.

Representantskapsmøte HK region Øst
Region Øst avholdt sitt representantskapsmøte 
17. november. Et av de viktigste vedtakene på 
representantskapet var å sikre avdeling Oslo 
Akershus en større andel av kontingentinngangen 
fra forbundet, som tar oss ett skritt nærmere den 
andelen vi etter vedtektene skal ha. Dette sikrer 
oss penger til blant annet de nye lokalene våre. 

Protest mot amerikanske  
militærbaser i Norge 
Nina Skranefjell som sitter i internasjonalt utvalg 
i LO i Oslo på vegne av avdelinga, holdt appell 
mot opprettelsen av amerikanske militærbaser 
i Norge under markering foran Stortinget 8. 
desember.

jubilanttilstelningen 2021.
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Elkjøp Power XXL.

Elkjøp Power XXL.

Elkjøp, Power og XXL
Avdelinga har siden 2016 hatt en målrettet satsing 
og jobbet kontinuerlig opp i mot bedriftene 
Elkjøp, Power og XXL. Disse bedriftene har fått 
rykte på seg for å være de mest «profesjonelle» 
fagforeningsknuserne i norsk arbeidsliv. Gjennom 
flere tiår har det vært praktisert en driftsmodell 
som systematisk har hatt som virkning at de som 
har meldt seg inn i en fagforening og forsøkt å få 
på plass en tariffavtale med bedriftene har blitt 
motarbeidet på det sterkeste. En ideologi sterkt 
inspirert av amerikanske fagforeningsknusings-me-
toder. Vi har hatt flere kamper om tariffavtaler 
lokalt i disse bedriftene i Oslo Akershus i denne 
perioden. Den nyeste tariffavtalen vi fikk på plass 
var i fjor ved Elkjøp Slependen. 

Høsten 2022 ga endelig dette arbeidet et 
ordentlig gjennombrudd da Elkjøp erklærte 
at de ikke lenger ville forskjellsbehandle 
avdelinger med og uten tariffavtale når det 
gjelder bonus og ub-tillegg. Dette har vært 
kanskje det viktigste elementet i deres strategi 
for å unngå tariffavtaler. Raskt etter at Elkjøp 
offentliggjorde denne endringen, så kunne vi 
også ønske Power velkommen inn som en del av 
det ordinære norske arbeidsliv, da de etter krav 
om forhandlinger fra klubben, responderte med 
de samme endringene i deres driftsmodell. Den 
siste store kjeden som har operert med dette 
driftssystemet meldte seg inn i NHO kort tid 
etter. 
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Vi skal storme himmelen! – Et teatralsk 
samarbeid

Avdelingen mottok i mai en søknad fra en 
produsent og HK-medlem, med spørsmål om 
bistand til å søke midler fra LOs kulturfond til en 
teaterforestilling. Teaterstykket, omtalt som  
Pariserkommune-prosjektet, tok sikte på å fortelle 
historien om det første forsøket på å organisere en 
arbeiderstat, en faktisk eksisterende sosialisme. 

Prosjektet fikk tilslag på midler fra kulturfondet, 
og det resulterte i tre forestillinger i 
november 2021. Målgruppen for prosjektet var 
fagorganiserte og folk med tilhørighet til den 
politiske venstresiden. 

Kurs i arbeid og kapital
Etter forslag fra Andreas Lindrupsen, som sitter i 
avdelingens representantskap, ble det i regionens 
regi arrangert et kurs i forholdet mellom arbeid 
og kapital. Avdelingen vår var godt representert, 
både når det gjaldt å arrangere kurset, og 
blant deltagerne. Kurset ble avholdt som en 
studiesirkel, som gikk over flere samlinger, med 
blant annet Harald Berntsen og Terje Skog som 
innledere. I tillegg til å være for medlemmer 
av HK, var det også invitert inn tillitsvalgte fra 
andre fagforeninger, for å få en større bredde på 
diskusjonene. 

Sandvika Folkets Hus
På vegne av Oslo Akershus HK sitter John 
Thomas Suhr i styret til Sandvika Folkets Hus. 
Der er det inngått en avtale om utbygning av 
nabotomta, med innlemmelse av Folkets Hus 
sitt uteareal, som legger til rette for utvikling 
av nybygg på ca. 8.000 kvadratmeter BRA, 
samt bevaring av Folkets Hus’ opprinnelige 
bygningskropp på ca. 550 kvadratmeter 
BRA. Sandvika Folkets Hus videre mottatt en 
kontantytelse på kr 10 millioner, naturalytelser i 
form av kontorseksjon i nybygget, oppgradering 
av torget m.m. Planen er nå å rehabilitere 
det kulturhistoriske bygget, og drive videre 
Folkets Hus som et samlingspunkt for 
arbeiderbevegelsen, og et tilbud om rimelige 
lokaler for kultur og aktivitet i nærområdet. 

På et ekstraordinært årsmøte 22. april 2021 i det 
som formelt da hadde navnet Sandvika Folkets 
Hus BA, ved enstemmighet blant andelseierne 
vedtatt omdannet til nystiftet aksjeselskap Folkets 
Hus Sandvika AS. For driften av Folkets Hus 
har ikke denne omdanningen noen umiddelbar 
praktisk betydning, da den samlede virksomheten 
i Sandvika Folkets Hus er overført. Det gjelder 
alle eiendeler, rettigheter, forpliktelser og avtaler 
knyttet til Sandvika Folkets Hus BA. 2021-2022 
vil bli en periode hvor det forventes økt aktivitet 
fra avdelingens side ifm. ombyggingen og 
prosessen med gjenopptagelse av ordinær drift 
i etterkant. Det er i 2021 bl.a. gjennomført 
drenering rundt huset. Arbeidet med renovering 
fortsetter i 2022.

Andre aktiviteter
Kursmateriale til studiesirkel i forholdet mellom arbeid og kapital.
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Handel og Kontor er en politisk uavhengig 
organisasjon, men det betyr langt fra at vi 
er politisk nøytrale. Det er hovedsakelig på to 
områder vi kan sikre oss som ansatte, enten ved å 
få rettigheter inn i tariffavtale, eller å få rettigheter 
inn som en del av det lovverket. Uten påvirkning 
på politiske vedtak, så har vi fratatt oss selv et 
viktig våpen i kampen for å ivareta våre interesser 
som ansatte.

Det var en rekke HK-medlemmer blant politikerne 
fra flere partier som kom inn på Stortinget ved 

valget, og langt flere var innstilt på partienes 
lister i vårt område. Både SVs partileder Audun 
Lysbakken, og Rødts partileder Bjørnar Moxnes, 
er HK-medlemmer.

Blant de som står HK nærmest var naturlig nok 
tidligere forbundsleder Trine Lise Sundnes som 
stod på Oslo Arbeiderparti sin stortingsliste på 4. 
plass, og vår egen nestleder i Oslo Akershus HK, 
og tillitsvalgt i Lampemagasinet, Charlott Pedersen, 
som stod på 3. plass på SV Viken sin liste.

Stortingsvalget 2021

Valgkamp Rød grønn samling med flere fra oahk. Charlott Pedersen på valgkampstand.

Daniel Walter og Sølvi Halvorsen fra HK-klubben deler 
ut valgkampinfo i OBOS.

Charlott Pedersen ble intervjuet i NRK-programmet 
Debatten. Foto. NRK/Skjermdump

Charlott Pedersen i Aftenposten om lavtlønnsyrker. Oddbjørn Snekkerbakken og Jokke Fjeldstad 
valgkampmateriell.
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2021 ble enda ett år preget av korona-pandemien, 
men vi fikk sakte, men sikkert pustet nytt 
liv i ungdomsarbeidet i avdelingen. I form av 
aktiviteter til unge medlemmer og representasjon 
på forskjellige arenaer. I tillegg til å rekruttere 
nye unge og engasjerte stemmer som bidro til en 
bredere representasjon av medlemsmassen vår.

En av de store høypunktene i HK Ung i 2021 ble 
da 30-34 aldersgruppen - i HK - ble ungdommer 
igjen for å bidra til å videreutvikle kompetansen 
og inkludere flere. Det resulterte i nesten en 
dobling av medlemmer omfattet i ung-delen 
i avdelingen. Dermed en styrking og større 
innflytelse i HK. 

HK Ung Oslo – Akershus

Ungdomsutvalget har i perioden bestått av: 

Leder - Aïcha Traoré 

1. Nestleder - Karoline Elisabeth Nordvik (ute av utvalget fra november 2021) 

2. Nestleder - Victoria Langø 

Sekretær - Håvard Norli Rensvold 

1. Styremedlem - Guro Nyhus Hagen,

2. Styremedlem - Håvard Lundkvist

3. Styremedlem - Una Pasovic

4. Styremedlem - Cihan Karakoc (ute av utvalget fra oktober 2021)

5. Styremedlem - Andrea Krüger Thune-Ellefsen (ute av utvalget fra august 2021)

6. Styremedlem - Mathias Høyning 

6. Styremedlem - Gytis Blazevicius (ute av utvalget fra oktober 2021)

6. Styremedlem - Kristian Horpestad

6. Styremedlem - Jakob Jilani Habib Wang

Årsberetning for perioden 17.06.2021 – årsmøtet 2022

Trine Lise Sundnes endte på fast plass og er nr. 5 av 
totalt 20 stortingsrepresentanter fra Oslo, Charlott 
Pedersen endte som andre vara til Stortinget. 

Trine Lise sitter i Arbeids- og sosial komiteen, 
leder EFTA/EØS parlamentariker-delegasjonen på 
Stortinget og har det fagligpolitiske ansvaret  
i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

Oslo Akershus HK brukte mye tid og krefter i 
valgkampen på å fremme hvilke saker som er 
de viktigste for oss, og på å synliggjøre hvilke 
politikere som er enig med oss. Viktig for oss er 
deltagelsen i lokal-LOenes aktiviteter. Bl.a. utdeling 
av informasjon ved kollektivknutepunktene når 
folk skal på jobb fra arbeiderbydelene rundt Oslo. 
Vi deltok med fana i markeringer for å redde 
Ullevål som lokal-sykehus for Oslo, markering for 
forbud mot bemanningsbransjen, protestene mot 

hastevedtak om innføring av Jernbanepakke  
4 m.m. Vi har deltatt på møter med de rød-grønne 
partiene både ifm utarbeidelsen av partiprogram 
og ifm valgkampen, og fasilitert møter på våre 
arbeidsplasser.

Trine Lise Sundnes.
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Årsmøte i HK Ung Oslo-Akershus  
 
Årsmøtet ble avholdt rett før sommerferien. 
Ungdomsutvalget fikk en ordentlig løft i 
antall styremedlemmer og kompetanse som vi 
etterspurte i den kommende perioden. Samtidig 
vedtok årsmøtet en handlingsplan som vil 
kunne sikre en bærekraftig utvikling for våre 
medlemmer; på den ene siden mer fokus på å 
ivareta nye unge medlemmer, styrke posisjonen 
til unge tillitsvalgte på arbeidsplassen og bygge 
en arena for sistnevnte som kan bidra til 
erfaringsutveksling. På den andre siden forsterke 
kommunikasjonen, ved å gjenspeile behovet til 
våre medlemmer (og potensielle medlemmer). 

HK på 1-2-3  
 
Ung og ny i HK-kurs, et tilbud for å bli bedre 
kjent med organisasjon HK og fagbevegelsen. 
Hvordan HK kan bistå deg som medlem på 
arbeidsplassen? 

Dette tilbudet kommer i tillegg til avdelingens ny 
i HK-kurser.

Aktivitet 

Digital møte om deltid  
 
Det er mange grunner til å jobbe deltid og flere 
fordeler ved deltidsarbeid, men ofte opplever 
medlemmene våre store utfordringer med 
deltidsstillingen sin. Som deltidsansatt er det 
viktig at du kjenner til dine rettigheter og hvilke 
muligheter du har for å øke din stilling om du 
ønsker det. Møte om deltid - Aicha og Håvard

Møte om deltid - gruppebilde.
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Representasjon 
Ungdomsutvalget har vært synlig i rekke ulike 
arenaer, deriblant:

 - Avdelingsstyret i Oslo-Akershus HK 
 - Representantskapet i Oslo-Akershus HK
 - Ungdomsutvalget i Region Øst 
 - Representantskapet i LO i Oslo

I tillegg til disse aktivitetene:

 - Uke 6 
 - LOs sommerpatrulje 
 - Tillitsvalgtskolering
 - HKs sommerkonferanse
 -  Høstkonferanse + årsmøte i HK Ung 

Region Øst
 - Jubilanttilstelningen
 - Styrekonferansen i avdelingen
 - Styrekonferansen i Region Øst
 - Årsmøte i HK Region Øst

 - HKs landsmøte del 1 
 -  HKs landsmøte del 2, «Et landsmøte for 

ungdommen».  

For dem som deltok fra utvalget var landsmøtet 
i oktober 2022 deres første landsmøte, og det 
ble en minneverdig opplevelse HK Ung kjempet 
frem på talerstolen, engasjerte landsmøte, og 
dermed fikk gjennomslag for en rekke saker:

 -  Frikjøp av lederen av HK Ung i 100% 
for å styrke ungdomsarbeidet lokalt og 
nasjonalt 

 -  Økning av aldersgrensen fra 30 til 35 
år for å satse på studenter og inkludere 
flere unge 

 -  Økning av en representant til fra 
ungdommen i representantskapet i HK
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I perioden har det vært 7 styremøter og 6 
medlemsmøter. 

Styremøter
Styret har holdt møter etter behov, vanligvis 
noen dager før medlemsmøtene. For øvrig har 
styremedlemmene hatt kontakt per e-post og 
telefon. Etter avtale med HK Oslo og Akershus, 
har styret kunne benytte et møterom i Møllergata 
24. Vi har eget nøkkelkort, og håper ordninger 
fortsetter i 2022. Vi setter stor pris på ordningen. 
På grunn av sykdom dette året har vi holdt 
styremøtene privat hos styremedlem. 

Corona
Aktiviteten i styremøter og medlemsmøter har 
vært meget begrenset på grunn av pandemien. 

Medlemsmøter
Alle medlemsmøtene har vært holdt 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.

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

Årsmøte, sommeravslutningen og juleavslutning 
ble dessverre avlyst. Da smitteverntiltakene tillot 
det inviterte vi alle medlemmene på restaurant, 
der foreningen spanderte lunsj på alle. Det ble 
svært vellykket, stort oppmøte, alle glade for å 
kunne treffes igjen. Mange har vært ensomme. 
Til jul sendte vi ut brev til alle medlemmene 
sammen med et adventslodd. 

Styret med Brit i spissen, har gjort i stand til 
møtene på forhånd. Det er servert varm mat, 
samt kaffe/te og kaker. Styret har også hatt 
ansvaret for å rydde og vaske opp etterpå. På 
møtene der det ikke var tillatt med varm mat, 
fikk medlemmene servert snitter. 

Andre aktiviteter
Styreleder og andre styremedlemmer har deltatt 
på møter på Teams i regi av Pensjonistforbundet 
Oslo (PF Oslo).

Rosa busser
Vi setter stor pris på tilbudet som Rosa busser 
representerer (aldersvennlig transport). Vi har 
sendt brev til Oslo kommune med forespørsel om 
tilbudet kan bli utvidet til flere bydeler. Vi fikk svar, 
dessverre ikke så positivt som vi ønsket oss. 

Jazzkonsertene som PF inviterte til på Det Norske 
Teateret er et populært tiltak, og har startet igjen. 

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

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. 

Oslo, 8. mars 2022

Styret i Handel og Kontors Pensjonistforening, Oslo 

Karin Bratberg  Brit Helen Sørhus 

Oline Yksnøy  Unn Wigdahl

Handel og Kontors Pensjonistforening, Oslo
Årsberetning for perioden 01.05.2021 – 22.02.2022

Styret har bestått av:
Leder: Karin Bratberg

Nestleder: Brit Helen Sørhus

Kasserer: Oline Yksnøy

Sekretær: Unn Wigdahl

Varamedlem: Målfrid Aasen

Revisor: Mette Calmeyer

Valgkomité: Hedvik Laberg

Karin Halvorsen
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Bevilgninger gjennom året 2021

Til hvem: Beløp: 

Årsmøtebevilgninger

Framfylkingen   3 000 kr

Kvinner på Tvers   3 000 kr

Palestinakomiteen   3 000 kr

Pensjon for Alle   3 000 kr

Solidaritet med Hellas   3 000 kr

PIM kampanjen   3 000 kr

Andre bevilgninger

Heismontørenes Kampfond 25 000 kr

NSF - Globaliseringskonferansen 10 000 kr

Norsk Folkehjelp 10 000 kr

LO i Oslos antirasistiske bøtefond 10 000 kr

Somlinga går   5 000 kr

Handelskampanjen   2 000 kr

Totalt 75 000 kr
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Fornavn Etternavn Verv Bedrift

Arbeidsutvalget:
John Thomas Suhr Leder Oslo – Akershus HK / Norli Universitetsgata

Charlott Pedersen Nestleder Lampemagasinet AS avd. Carl Berner

Charlotte Dyrkorn Sekretær Industri og Energi

Aïcha Traoré Ungdomsrepresentant Meny Rykkinn

Avdelingsstyret:
John Thomas Suhr Leder Oslo – Akershus HK / Norli Universitetsgata

Charlott Elise Austbø Pedersen Nestleder Lampemagasinet AS avd. Carl Berner

Charlotte Dyrkorn Sekretær Industri og Energi

Fawsi Adem 1. styremedlem Ikea AS

Rozina Nazar 2. styremedlem Travel Retail Norway avd. Gardermoen

Mikael Kristoffersen 3. styremedlem Coop Norge AS Hovedkontor

Aïcha Traoré 4. styremedlem / Ung.rep. Meny Rykkinn

Trine Dahlstrøm 5. styremedlem Meny Drøbak

Oddbjørn Snekkerbakken 6. styremedlem Ark Egertorget

Magnhild Sofie Otnes 1. varamedlem Norsk Folkehjelp avd. Hovedkontor

Dalwinder Singh 2. varamedlem Ikea Furuset

Daniel Walter 3. varamedlem Obos Eiendomsforvaltning AS avd. Oslo

Li-Mei Theodora Berglid 4. varamedlem LOs Regionskontor Oslo Viken

Henrik Drivenes 5. varamedlem Human Etisk Forbund

Morten Hermansen 6. varamedlem Voice Norge

Ungdomsutvalget:
Aïcha Traoré Leder Meny Rykkinn

Karoline Elisabeth Nordvik 1. Nestleder LO 

Victoria Langø 2. Nestleder Skeidar Volvat 

Håvard Rensvold Sekretær NTL Kontigentavdeling 

Guro Nyhus Hagen 1. styremedlem Norsk Cøliakiforening Ungdom 

Håvard Lundkvist 2. styremedlem Meny Lambertseter 

Una Pasovic 3. styremedlem Norges Astma- og Allergiforbund

Cihan Karakoc 4. styremedlem Ikea Furuset

Andrea Krüger Thune-Ellefsen 5. styremedlem HM Karl Johan 

Mathias Høyning 6. styremedlem AUF

Gytis Blazevicius 6. styremedlem Natur og Ungdom 

Kristian Horpestad 6. styremedlem 

Jakob Jilani Habib Wang 6. styremdlem SOS Veihjelp 

Kontrollkomiteen:
Bjørn Arne T. Christensen Leder

Berit Aaker

Øyvind Tord Lier

Årsmøtevalgte for perioden  
fra 28. august 2021 til årsmøtet 2022
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Fornavn Etternavn Verv Bedrift

Valgkomiteen:
Sissel Weholdt Leder Pensjonist 

Kan Min Lin Medlem Cappelen Damm AS 

Tormod Aarum Medlem Ikea Furuset 

Kim Emil Halvorsen Medlem Oda 

Håvard Lundkvist Medlem Meny Lambertseter 

John Thomas Suhr          1. representant Oslo – Akershus HK / Norli Universitetsgata

Charlott Elise Austbø Pedersen          2. representant Lampemagasinet AS avd. Carl Berner

Charlotte Dyrkorn          3. representant Industri og Energi

Fawsi Adem          4. representant Ikea AS

Rozina Nazar          5. representant Travel Retail Norway avd. Gardermoen

Trine Dahlstrøm          6. representant Meny Drøbak

Houda Zammali          7. representant IOIGT i Norge

Aïcha Traoré          8. representant Meny Rykkinn

Kan Min Lin          9. representant Cappelen Damm AS

Li-Mei Theodora Berglid        10. representant LOs Regionskontor Oslo Viken

Mona Iren Trøber Smith        11. representant Coop Obs Lillestrøm

Anders Elias Oak        12. representant

Hege Brandhaug        13. representant Plantasjen avd. Kjedekontor

Dalwinder Singh        14. representant Ikea Furuset

Kine Røssland        15. representant Hennes & Mauritz Karl Johans Gate

Daniel Walter        16. representant OBOS Eiendomsforvaltning avd. Oslo

Magnhild Sofie Otnes        17. representant Norsk Folkehjelp avd. Hovedkontor

Mona Øyen        18. representant Greencarrier Shipping & Logistics avd. Oslo

Hilde Kristin Nygaard        19. representant Coop Norge avd. Hovedkontor

Karl Joakim Severin Fjelstad        20. representant Rødt

Hilde Moshølen        21. representant Studieforbundet AOF Norge

Morten Hermansen        22. representant Voice Norge

Susanna Rasay        23. representant Coop Mega Bislett

Andreas Lindrupsen        24. representant Fellesforbundet avd. Hovedkontor

Lars Eivind Måseide        25. representant Landsorganisasjonen i Norge Hovedkontor

Tormod Aarum        26. representant Ikea Furuset

Andreas Olsen        27. representant Fagforbundet avd. Hovedkontor

Lisa Katrin Wenberg        28. representant Nei til EU

Oddbjørn Snekkerbakken        29. representant Ark Egertorget

Mikael Kristoffersen        30. representant Coop Norge AS Hovedkontor

Ellen Merete Thollefsen   1. vararepresentant Zizzi Jessheim

Per Øivind Eriksen   2. vararepresentant Norsk Folkehjelp avd. Hovedkontor

Anita Wiksaas   3. vararepresentant Ark Gardermoen

Håvard Lundkvist   4. vararepresentant Meny Lambertseter

Bjørn Brander   5. vararepresentant Power avd. Slependen

Monica Hekkvang   6. vararepresentant Miele AS

Kateryna Bilokin   7. vararepresentant Ikea avd. Kundesenter

Siri Nantiya Leithe   8. vararepresentant DHL Express (Norway)

Atle Teigen   9. vararepresentant Forlagssentralen ANS
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Alexander Kvedalen 10. vararepresentant LO i Oslo

Sahar Omer 11. vararepresentant UPS Norway avd. Small Package

Sabahudin Seceragic 12. vararepresentant Coop Mega Sandaker

Elin Dyrdahl 13. vararepresentant Stoff & Stil avd. Oslo

Sofie Brunvoll 14. vararepresentant Klassekampen AS

Kim Emil Halvorsen 15. vararepresentant Kolonial.no (byttet navn til Oda)

Linda Blankson 16. vararepresentant Enviropac AS

Moussa Elkam 17. vararepresentant Norges Bedriftidrettsforbund avd. Oslo

Frank Tommy Kristiansen 18. vararepresentant Coop Mega Fjellhamar

Magnus Buflod 19. vararepresentant Norsk Sykepleierforbund avd. Hovedkontor

Ole Magnus Eide 20. vararepresentant Coop Mega Fjellhamar

Jan-Ivar Lorentzen 21. vararepresentant Norges Håndballsforbund avd. Hovedkontor

Malena Asbjarnardottir 22. vararepresentant Loomis Norge avd. Oslo

Dalia Salih 23. vararepresentant Rituals Cosmetics avd. Ski Storsenter

Nina Anette Bratvoll 24. vararepresentant Caritas Norge

Susi Greger 25. vararepresentant Cubus avd. Furuset

Tashin Cicek 26. vararepresentant Staples Solutions avd. Hovedkontor

Tomas Søberg 27. vararepresentant Travel Retail Norway avd. Oslo Lufthavn

Christian Kaborg 28. vararepresentant Ikea Furuset

Mari Skogli Eriksen 29. vararepresentant Zizzi avd. Oslo City

Alexander Sandvik 30. vararepresentant Fellesforbundet avd. Hovedkontor

Styret LO i Oslo:
Charlott Elise Austbø Pedersen 6. styremedlem Lampemagasinet AS avd. Carl Berner

Oddbjørn Snekkerbakken 5. varamedlem Ark Egertorget

LO i Oslo:
Fawsi Adem   1. Representant Ikea Furuset

Nina Skranefjell   2. Representant Handel og Kontor Region Øst

John Thomas Suhr   3. Representant Oslo – Akershus HK / Norli Universitetsgata

Magnhild Sofie Otnes   4. Representant Norsk Folkehjelp avd. Hovedkontor

Mikael Kristoffersen   5. Representant Coop Norge AS Hovedkontor

Kan Min Lin   6. Representant Cappelen Damm AS

Andreas Lindrupsen   7. Representant Fellesforbundet avd. Hovedkontor

Hilde Moshølen   8. Representant Studieforbundet AOF Norge

Karl Joakim Severin Fjeøstad   9. Representant Rødt

Lisa Katrin Wenberg 10. Representant Nei til EU

Oddbjørn Snekkerbakken 11. Representant Ark Egertorget

Hilde Kristin Nygaard 12. Representant Coop Norge avd. Hovedkontor

Dalwinder Singh 13. Representant Ikea Furuset

Ingvild Hunsrød 14. Representant Fagforbundet Hovedkontor

Per Øyvind Eriksen 15. Representant Norsk Folkehjelp avd. Hovedkontor

Linda Blankson 16. Representant Enviropac AS

Malena Asbjarnardottir   1. vararepresentant Loomis Norge avd. Oslo

Andreas Olsen   2. vararepresentant Fagforbundet avd. Hovedkontor

Karoline Elisabeth Nordvik   3. vararepresentant Landsorganisasjonen i Norge Hovedkontor
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Alexander Sandvik   4. vararepresentant Fellesforbundet avd. Hovedkontor

Sissel Traavik   5. vararepresentant

Anders Elias Oak   6. vararepresentant

Sebahudin Seceragic   7. vararepresentant Coop Mega Sandaker

Henrik Drivenes   8. vararepresentant Human Etisk Forbund

Una Pasovic   9. vararepresentant Framtiden i våre hender

Nima Nemato Saeid 10. vararepresentant Norsk Folkehjelp avd. Hovedkontor

Hanne Berit Nøstvik 11. vararepresentant Rødt

Tor Espen Stenerud 12. vararepresentant Studieforbundet AOF Norge

Anja Kildal Gabrielsen 13. vararepresentant Landsorganisasjonen i Norge Hovedkontor

Magnus Buflod 14. vararepresentant Norsk Sykepleierforbund avd. Hovedkontor

Li-Mei Theodora Berglid 15. vararepresentant LOs Regionskontor Oslo Viken

Erik Eikdalen 16. vararepresentant Heismontørenes fagforening

LO i Asker og Bærum:
Jens William Holm Hagen Styremedlem Hennes & Mauritz avd. CC Vest

Kateryna Bilokin 2. varamedlem Ikea avd. Kundesenter

Christine Fredrikstad 3. varamedlem Ikea avd. Kundesenter

LO Nedre Romerike:
Runa Bolstad Laume Styremedlem Landsorganisasjonen i Norge Hovedkontor

LO Øvre Romerike:
Rozina Nazar Varamedlem Travel Retail Norway avd. Oslo Lufthavn

Almira Lokaj Varamedlem Travel Retail Norway avd. Oslo Lufthavn
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2021 2020 2019 2012

Ordinære medlemmer (inkl. bi-medlemmer) 14 141 13 559 12780 10770

Økning ordinære medlemmer fra året før 582 779   

Økning ordinære medlemmer fra året før i prosent 4,3 % 6,1 %   

Medlemmer på tariffavtale 8 854 8 677 8409 7050

Økning fra året før 177 268   

Økning fra året før i prosent 2,0 % 3,2 %   

Totalt alle medlemmer 19 408 18 667 17663 15118

Total økning fra året før 741 1 004   

Total økning fra året før i prosent 4,0 % 5,7 %   

Hvorav:

Studenter/lærlinger/elevmedlemmer 1 319 1 229 1018 812

Økning fra året før 90 211   

Økning fra året før i prosent 7,3 % 20,7 %   

Æresmedl/Pensjonister/uføre: 3 855 3 856 3845 3691

Økning fra året før -1 11   

Økning fra året før i prosent 0,0 % 0,3 %   

Innmeldte: 3899 3856 2957  

Utmeldte: 2732 2732 2168  

Differanse 1167 1124 789

Sum av overføringer fra Oslo -  
Akershus til andre deler av HK 426 120 154

 
* Det er en viss usikkerhet rundt tallene grunnet feil på det nye medlemssystemet i Handel og Kontor som 
har gitt problemer med utmeldinger av de som har kontingentrestanse.
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Møllergata 24, 0179 Oslo, post@handelogkontor.org, www.handelogkontor.org
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