
 
Årsmøteprotokoll for  

Oslo-Akershus Handel og 
Kontor  

 
 
 
26. mars 2022, klokken: 13:00 – 16:30   

Clarion Hotel The Hub, Oslo 

  
  
  
Charlott Pedersen ønsket velkommen til årsmøtet. Fagforeningslederen, John Thomas Suhr, 
testet positivt for korona i går kveld og har derfor meldt forfall. Nestleder Charlott Pedersen 
ber oss om å samarbeide godt så skal vi nok sammen få til et godt årsmøte selv om 
foreningslederen ikke kunne være med.  
 
Nestlederen ønsket deretter regionleder Fawsi Adem velkommen opp på podiet for å 
innlede om vårens vakreste eventyr, tariff 2022.  
 
Dagsorden for årsmøtet:  

1. Valg av dirigent og referent(er)  
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden  
3. Beretning  
4. Regnskap  
5. Revidert budsjett  
6. Forslag som er innkommet til avdelingsstyret  
7. Bevilgninger  
8. Forslag til vedtektsendringer   
9. Valg  
10. Innstille på avdelingens kandidater til regionens organer  

  
Etter innledningen tok fagforeningas nestleder igjen ordet for å starte på konstitueringen: 
 
 
Sak 1 – Valg av dirigent og referent(er)  

  
Charlott Pedersen gikk gjennom styrets innstilling til dirigenter 
  
 



Innstilling fra avdelingsstyret:   
  

Dirigenter: Ingunn Gjerstad og Daniel Walter 

Vedtak: Årsmøtet tilslutter seg forslaget enstemmig  

Nestleder ber så de nyvalgte dirigenter opp på podiet for å overta den videre konstitueringa. 
Dirigentene takker for tillitten og går videre på konstitueringen og valg av årsmøtesekretær 
 
Innstilling fra avdelingsstyret:   
 
Årsmøtesekretær: Charlotte Dyrkorn  

Vedtak: Årsmøtet tilslutter seg forslaget enstemmig  

  

 
 
Sak 2 – Godkjenning av innkallingen og dagsorden  

  
Dirigentene går videre på konstitueringen. Første innkalling ble sendt ut 25. februar, andre 
innkalling ble sendt ut 11 mars og en siste påminnelse ble sendt ut 21. mars. Årsmøtet er 
åpent for alle medlemmer som har anledning og det var møtt opp totalt 51 medlemmer og 
en gjest.  
  
Innkalling og dagsorden for årsmøtet ble deretter tatt opp til votering.  

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent  

  
Dirigentene la deretter frem forslag på forretningsorden som ble lest opp i sin helhet og vist 
på storskjerm i møtesalen. 
 
 Forretningsorden 
1. Til å lede møtet velges 2 dirigenter. 
2. Til å føre protokollen velges 1 sekretærer. 
3. Det velges et tellekorps, bestående av kontrollkomiteens leder og 

årsmøtesekretæren. 
4. Forslag må leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med vedkommendes navn og 

representantnummer. Forslag kan ikke opptas etter at strek er satt eller når 
avslutningen av en debatt er vedtatt. Forslag som ikke har forbindelse med de saker 
som er oppført på dagsorden, kan ikke behandles.  



5. Ingen har rett til ordet mer enn 2 ganger i samme sak. Unntatt for 
innledningsforedrag er taletiden 5 minutter for første og 3 minutter for andre innlegg 
i samme sak. Dirigenten har rett til når denne finner det påkrevet å stille forslag om 
ytterligere tidsbegrensing og strek med de inntegnede talere. 

6. Avstemning foregår ved håndsopprekning med stemmekort. Skriftlige avstemning 
kan brukes når dirigenten finner det påkrevet eller når årsmøtet beslutter det med 
simpelt flertall.  

7. Alle medlemmer i avdelingen som er tilstede på årsmøtet har stemmerett. 
8. Til forretningsorden tillates kun 1 minutt, og det gis ikke anledning til å ta ordet til 

forretningsorden mer enn 1 gang i hver sak.   
 
Dirigentene spør om årsmøtet kan godkjenne forretningsorden.  

 Vedtak: Forretningsorden ble vedtatt  

   
  

 
Sak 3 – Beretning  
Dirigentene ga ordet til nestleder Charlott Pedersen som la frem beretningen og gikk 
gjennom hovedpunktene. Beretningen var trykket opp og delt ut til årsmøtet deltakere. Den 
var også gjort tilgjengelig digitalt på våre nettsider, samt sendt ut til de som hadde meldt seg 
på årsmøtet.  
 
Etter redegjørelsen åpnes det for generell debatt: 
  
Til ordet:  25 Jakob Jilani Habib Wang 
  1 Charlott Pedersen 
  29 Sabahudin Seceragic 
  39 Leif Niklas Engelsen 
  1 Charlott Pedersen for andre gang 
  29 Sabahudin Seceragic for andre gang 
  14 Kateryna Bilokin 
  3 Fawsi Adem 
  29 Ellen Merethe Thollefsen 
 
Dirigentene setter så strek for debatten og foreslår at vi går til votering.  
  

Vedtak: Årsberetningen 2021 ble enstemmig vedtatt   

 
 



Sak 4 – Regnskap  
Dirigentene opplyser at vi går over til neste sak på dagsorden, regnskapet. Dirigentene ber 
Fawsi Adem opp for å orientere om regnskapet. Adem la frem en grundig redegjørelse for 
regnskapet for 2021, samt revisors beretning og fondsrapport fra ODIN Forvaltning for 2021.  
 
Dirigenten takker for innledningen og åpner deretter for debatt. 
 
Til forretningsorden 49 Bjørn Christensen 
Vi ble påminnet på at vi ikke hadde gått gjennom protokoll fra kontrollkomiteen.  
Dirigentene ga årsmøtet en liten teknisk pause før møtet fortsetter. 
 
Etter en liten pause gir dirigent ordet til Fawsi Adem som går gjennom protokollen fra 
Kontrollkomiteen. Det åpnes så for generell debatt på det fremlagte regnskap og 
fondsrapport fra ODIN med tilhørende revisorberetning og protokoll fra kontrollkomiteen.  
 
Til ordet:  4 Mikael Kristoffersen 

1 Charlott E. A. Pedersen  
 
Dirigenten setter strek for debatten og går til godkjenning av regnskapet.  
  

Vedtak: Regnskapet med underliggende fondsrapport er enstemmig godkjent  

 
  

Sak 5 – Revidert budsjett  
Dirigent orienterte at det ikke forelå noe revidert budsjett til årsmøtet, dagsordenpunktet 
utgår derfor. 
 
  

Sak 6 – Forslag som er innkommet til avdelingsstyret  
  
Dirigentene gikk så videre til å behandle innkomne forslag. Det var kommet inn 3 forslag 
innen fristen. Avdelingsstyret har tilsluttet seg alle 3 og innstiller disse for årsmøtet. 
Dirigenten ber nestleder Charlott Pedersen orientere og hun redegjør kort om forslagene 
innsendt og mer i detalj forslag 3.  
 
  

1. Forslag innsendt av avdelingsstyret 
  
Oslo – Akershus Handel og Kontor fordømmer Russlands militærinvasjon av Ukraina 
Russlands angrep på Ukraina er en grov krenkelse av landets suverenitet og folkerett. Vi krever 
fredsforhandlinger og at Putin umiddelbart trekker militæret ut av Ukraina.  
 



Krig er alltid en humanitær katastrofe. Vi må derfor stille opp med bistand til sivilbefolkning som blir 
rammet av krig, og bistå de som flykter fra begge sider av frontlinjen slik at de kan komme seg i 
landflyktighet - også til Norge. 
 
Motstanden Putins krig nå møter fra det russiske sivilsamfunnet er meget gledelig, og må støttes. 
Samtidig som vi legger press på russiske myndigheter og står opp mot krigen, så må folk-til-folk 
samarbeidet mellom russisk og norsk sivilsamfunn videreføres. 
 
Vi vil støtte tiltak som kan føre til deeskalering av konflikten, en fredsavtale og tilbaketrekning av 
russiske styrker. 
 
Oslo - Akershus Handel og Kontor har bevilget 1 krone for hvert av våre medlemmer, opprundet til 20 
000,-, til humanitær bistand gjennom Flyktninghjelpen. 
 
Innstilling fra avdelingsstyret:  Uttalelsen tiltres 
 
 
  

2. Forslag til uttalelse innsendt av Ingunn Gjerstad og Berit Aaker  
Ingen amerikanske baser på norsk jord.  Stortinget må avvise baseavtalen med USA 
 
Våren 2022 skal Stortinget behandle «Tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA», 
kjent som baseavtalen. Regjeringen legger fram avtalen for Stortinget før påske slik at den kan 
behandles før sommerferien. 
 
Baseavtalen innebærer at USA får eksklusiv tilgang til å opprette fire permanente militærbaser i 
Norge – på flystasjonene Rygge, Sola og Evenes, og marinebasen Ramsund Orlogsstasjon i Troms. 
Baseområdene skal nyte immunitet og være underlagt USAs jurisdiksjon. Baseavtalen er et klart 
brudd med dagens basepolitikk som ikke tillater permanente militærbaser på norsk jord i fredstid.  
 
Flere av avtalens bestemmelser reiser problematiske sider ved Grunnloven som gjelder nasjonal 
suverenitet og myndighetsoverføring. Bestemmelsene omfatter et bredt spekter av regler for 
amerikansk tilstedeværelse på norsk territorium som inn- og utreise, jurisdiksjon, skatte- og 
avgiftsfritak, bruk av kontraktører og velferdstjenester. Baseområdene skal brukes i fellesskap av 
norske, amerikanske og andre allierte styrker som gjør det aktuelt med amerikanske 
infrastrukturinvesteringer på disse stedene. Avtalen er ikke tidsbegrenset, men etter en innledende 
periode på ti år kan den sies opp med ett års varsel. 
 
Med denne avtalen fraskriver Norge seg retten til å kunne å inspisere amerikanske fartøy, fly, 
stridskjøretøy og sivile kjøretøy i eie av amerikansk personell. Avtalen tillater også at amerikanske 
militære styrker kan bruke og endre norsk sivil infrastruktur. Norge kan verken straffeforfølge eller 
sørge for at norske lover, internasjonale menneskerettigheter eller norske faglige rettigheter blir fulgt 
på bassene. Norge skal heller ikke kunne kontrollere lagring og/eller transport av atomvåpen eller 
våpen forbudt etter norske internasjonale forpliktelser. 
 
Retningslinjene for alliert aktivitet på norsk jord, i vårt luftrom og våre havområder, har som 
grunnleggende prinsipp at Norge ikke tillater utenlandsk militær aktivitet som kan oppfattes som 
provoserende og skape spenning i forholdet til Russland. De siste årene har USAs militære 
tilstedeværelse i Norge økt kraftig uten at spenningen har gått ned. Tvert imot har Russland økt sin 
aktivitet i nærområdene, og Norge har fått mindre sikkerhet. Særlig befolkningen i nord har opplevd 



en rekke negative konsekvenser av den økte spenningen både med tanke på trygghet og livsvilkår 
generelt. 
 
Oslo/Akershus HK i Norge er for fred, nedrustning og mot militær eskalering. Vi støtter «Aksjon mot 
baseavtale med USA” og krever at Stortinget avviser baseavtalen med USA.   
 
Innstilling fra avdelingsstyret:  Tiltres mot 1 stemme 
 
 
  
  
 

3. Jobbe for at Oslo – Akershus HK blir egen region i HK – forslagsstiller avdelingsstyret 

 
HK region Øst består av to avdelinger: Oslo –Akershus HK, med ca 19.500 medlemmer og Østfold HK, 
med ca 3.500 medlemmer.  Region Øst er dermed den desidert største regionen i Handel og Kontor.   
 
Allerede i dag driftes region Øst i praksis som 2 forskjellige regioner og har 2 forskjellige 
organisasjonskulturer. 
 
Størrelsesforholdene og vektdynamikken mellom avdelingene er veldig ujevn og etter grundig 
helhetsvurdering har avdelingsstyret kommet fram til at det vil være det beste om regionen splittes. 
 
Krevende samarbeidsforhold 
Samarbeidet imellom avdelingene har dessverre vært krevende i lang tid. Det fremstår som 
usannsynlig at dette vil endre seg innen forutsigbar framtid. Eksemplene er mange:  

- De siste årene har det vært mange konflikter knyttet til veivalg i regionen. 
- Flere ganger har den andre avdelingen i regionorganisasjonen gått langt over sitt mandat og 

blandet seg inn i aktivitet og økonomien som våre medlemmer betaler til avdelingen. 
- Beslutninger blir ikke respektert, og fører til omkamper. 

 
Store forskjeller i medlemstall og vekstdynamikk har medført et voksende demokratiunderskudd 
Oslo Akershus HK har siden 2012 vokst med over 4 000 medlemmer. I løpet av de siste ti årene har 
avdeling Oslo – Akershus vokst 1,2 ganger så mye som hele medlemstallet i avdeling Østfold. 
 
Ved landsmøtet i 2016 var medlemstallet for Region Øst 19 182. Pr 31.12.21 er medlemstallet for 
avdeling Oslo Akershus 19 308 medlemmer. Bare i løpet av forrige landsmøteperiode vokste vår 
avdeling med flere nye medlemmer enn samtlige medlemmer som er i avdeling Østfold. 
 
Denne enorme veksten har skapt en maktubalanse, som forsterkes av at avdeling Østfold HK krever 
en uforholdsmessig stor innflytelse, til tross for størrelsen. 
 
Til tross for en formidabel vekst i medlemstall og vår størrelse, er opplevelsen at våre medlemmer 
ikke har den samme innflytelsen i forbundet som medlemmer i resten av landet. Tvert imot har det 
oppstått et stort og økende demokratisk underskudd som øker i takt med medlemsveksten vår. 
Handel og Kontors sentrale vedtekter har en fordelingsnøkkel vedr. representasjon i sine 
beslutningsorgan, som f.eks. landsmøtet. Denne fordelingsnøkkelen er imidlertid begrenset av et tak. 
Grunnet vår størrelse er Region Øst – den største regionen i HK - begrenset til maks 40 delegater til 
landsmøtet. 
 



Mange av våre tillitsvalgte som deltok aktivt i forberedelsene til landsmøtet 2021, fikk ikke plass. 
 
Vårt forslag til løsning: Oslo Akershus HK blir en egen Region 
Avdeling Oslo Akershus vokser fortsatt og har store planer for fremtiden, med mer aktivitet i de nye 
lokalene og mer aktivitet for å styrke tillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Dette tror vi kommer til å 
bidra til en enda større vekst og sterkere klubber i fremtiden. Dette vil styrke både avdelingen og 
forbundet. 
 
Siden 2012 har avdeling Oslo Akershus HK stått for mesteparten av veksten i forbundet. Hvis Oslo 
Akershus hadde vært en egen region, ville avdelingen likevel nådd taket på 40 delegater. 
HKmedlemmer i avdelingen vår ville imidlertid i større grad enn i dag være likestilt med medlemmer i 
resten av landet. 
 
Innstilling avdelingsstyret: Årsmøtet ber representantskapet og andre tillitsvalgte tilknyttet 
avdelingen å fremme forslag og jobbe aktivt for å endre regionens geografiske område slik at den 
bare innefatter avdelingens geografiske område. 
Forslagsstiller: Avdelingsstyret 
 
 
 
 
Dirigentene åpnet for generell debatt alle forslagene under ett, følgende hadde ordet:   
 
 
Til ordet:  2 Charlotte Dyrkorn 
  23  Mathias Høyning 
  29 Sabahudin Seceragic 
  35 Ingunn Gjerstad 
  39 Leif Niklas Engelsen 
  4 Mikael Kristoffersen 
  23 Mathias Høyning  for andre gang 
  26 Jakob Jilani Habib Wang 
  47 Ann Suade Garcia 
  3 Fawsi Adem 
  42 Håvard Lundkvist 
  8 Magnhild Sofie Otnes 
  7 Oddbjørn Snekkerbakken 
  29 Sabahudin Seceragic  for andre gang 
  1  Charlott Pedersen 
  35  Ingunn Gjerstad for andre gang 
  33 Hilde Moshølen 
 
 
 
Dirigentene opplyser om at de setter strek under Pedersens innlegg  
 
 
 
 



Endringsforslag på forslag 3 innlevert av delegat 26 Jakob Jilani Habib Wang 
Be representantskapet i HK med ansatte og klubben se hvordan man kan tjene medlemmer 
best. Samtidig se på organisasjonsstrukturen. Samtidig se på HK sin organisasjonsstruktur i 
forhold til avstand mellom medlem og HK. 
 
Dirigentene går til votering over forslagene, først forslag 1; uttalelse vedr. situasjonen i 
Ukraina. De som støtter uttalelsen forholder seg i ro, de som er uenig viser dette med 
stemmetegn.  

Vedtak: Forslag 1, Uttalelse vedr. situasjonen i Ukraina tiltres enstemmig 

 
 
Dirigentene går så videre til forslag 2; uttalelse vedr. basestasjoner på norsk jord. De som 
støtter uttalelsen forholder seg i ro, de som er uenig viser dette med stemmetegn. 
 

Vedtak: Forslag 2, uttalelse vedr. basestasjoner tiltres mot 11 stemmer 

 
Så går dirigentene til forslag 3, jobbe aktivt for å endre regionens geografiske område.  
 
Til forretningsorden:   7 Oddbjørn Snekkerbakken 
    3 Fawsi Adem 
    39 Leif Niklas Engelsen 
    18 Bjørn Hjalmar Mietinen 
 
Dirigentene setter endringsforslaget fra Jakob Jilani Habib Wang opp mot avdelingsstyrets 
innstilling for å avgjøre om vi skal ta inn endringsforslaget eller ikke. Det opprinnelige 
forslaget fra avdelingsstyret legges til grunn. 
 

Avdelingsstyrets innstilling er vedtatt mot 3 stemmer, endringsforslaget falt. 

 
Deretter tar dirigentene forslaget opp i sin helhet og dette ble vedtatt mot 6 stemmer: 

Vedtak: Årsmøtet ber representantskapet og andre tillitsvalgte tilknyttet 
avdelingen å fremme forslag og jobbe aktivt for å endre regionens geografiske 

område slik at den bare innefatter avdelingens geografiske område. 

 



 
Til forretningsorden:  3 Siri Møllendal 
Vil ha mulighet til å få registrert sin stemme som blank for de ansatte på regionskontoret.  
 
Dirigentene ser poenget til Møllendal og ber om at det protokollføres hvor mange som vil 
registrere blank stemme.  
 

Forslag 3 er da er vedtatt mot 6 stemmer og med 3 blanke stemmer.  

 
 
 

Sak 7 – Bevilgninger  
  
Følgende søknader på bevilgninger innen fristen. Avdelingsstyret innstiller:  
 
Til:      Forslagsstiller  Beløp  
Nei til EU     Avdelingsstyret 3000,- 
Kvinner på Tvers    Avdelingsstyret  3000,- 
Foreningen fotballbaner for … Raqqa Avdelingsstyret 3000,- 
«Somliga går med trasiga skor»    Avdelingsstyret  3000,- 
Forsvar folkeretten     Avdelingsstyret  3000,- 
Nettverket: «Nei til baseavtale med USA»  Ingunn Gjerstad 

 og Berit Aaker  3000,- 
Broen til fremtiden     Ingunn Gjerstad og 

Alexander Kvedalen  3000,- 
Støtte til Ukraina – Norsk Folkehjelp  Andreas Lindrupsen  10 000,- 
Støtte til Ukraina – Røde Kors   Andreas Lindrupsen  10 000,-  
 
TOTALT ÅRSMØTEPOTTEN       41 000 kr  
  
 
Dirigent åpne for generell debatt: 
Til ordet: 29 Sabahudin Seceragic 
  8 Magnhild Sofie Otnes 

2 Charlotte Dyrkorn 
14 Kateryna Bilokin 
39 Leif Niklas Engelsen 
10 Daniel Walter 
38 Kjetil Neskvern 
26 Jakob Jilani Habib Wang 
 
 

 
Dirigentene refererte til talelista etter Bilokins innlegg og satte strek. 



 
Nestleder Charlott Pedersen svarte ut spørsmål som var kommet inn under debatten. 
 
Følgende endringsforslag ble levert før strek ble satt:  
Vedr. bevilgningsforslag fra Andreas Lindrupsen 
Øke bevilgning til Norsk Folkehjelp med 1,- kr per medlem. Dette betyr 20.000,- i tillegg. 
Sabahudin Seceragic, delegat 29 
 
Følgende endringsforslag ble levert etter strek var satt: 
Vedr. bevilgningsforslag fra Andreas Lindrupsen 
Øke støtte til 100.000 kr til Norsk Folkehjelp 
Leif Niklas Engelsen, delegat 39 
 
Dirigentene tar opp at siste endringsforslag er levert etter at strek var satt og vil derfor ikke 
bli behandlet. Årsmøtet tilsluttet seg dette.  
 
Til forretningsorden:   38 Kjetil Neskvern 
 
De som støtter innstillingen forholder seg i ro. 

Nei til EU:   Vedtatt mot 5 stemmer  3000 

Kvinner på Tvers: Enstemmig vedtatt  3000 

Raqqa :  Enstemmig vedtatt  3000 

Somliga  Enstemmig vedtatt  3000 

Forsvar folkeretten Enstemmig vedtatt  3000 

Baseavtaler:  Enstemmig vedtatt  3000 

Broen til fremtiden Enstemmig vedtatt  3000 

 
Dirigent foreslår å stemme over avdelingsstyrets innstilling først.  
 
Forretningsorden 39 Leif Niklas Engelsen 
Vil at voteringsrekkefølgen skal endres.  
 
Det tas en liten teknisk pause mens dirigentene går gjennom voteringsorden.  
 
Forretningsorden 39 Leif Niklas Engelsen 

1 Charlott Pedersen 



Delegat 39 vil at forslag levert etter fristen også skal realitetsbehandles. Dette avslås av 
dirigentene som viser til forretningsorden. 
 
Dirigentene har gått gjennom voteringsorden og setter først opp avdelingsstyrets innstilling 
til votering;  
 

Norsk Folkehjelp Enstemmig vedtatt 10.000 

Røde Kors   Enstemmig vedtatt  10.000 

Dirigent går videre til endringsforslaget innlevert av Secaragic, bevilge 20.000,- kroner ekstra 
til Norsk Folkehjelp. 
 
Dirigentene legger den opprinnelige innstillingen til grunn, de som vil støtte avdelingsstyret 
forholder seg i ro, de som vil støtte endringsforslaget til Secaragic viser dette med 
stemmetegn:  
 

Endringsforslaget falt mot 15 stemmer. 

 
  

 
Sak 8 - Forslag til vedtektsendringer  
 

Dirigentene introduserer nestleder Charlott Pedersen som orienterer om vedtektsforslagene. 

Forslag V8 trekkes av avdelingsstyret og skal ikke realitetsbehandlet med mindre noen i salen reiser 
det opp igjen.  

 

V1 – Navneendring 

I dagens vedtekter er navnet på foreninga skrevet på forskjellige måter (Handel og Kontor Oslo – 
Akershus, Handel og Kontor Oslo/Akershus osv). Bl.a. Brønnøysundregistrene vil ikke la oss endre 
navnet i registrene uten å kunne legge ved vedtekter som viser nytt navn. Vi bruker i dag Oslo–
Akershus Handel og Kontor og ønsker derfor å oppdatere vedtektene og bilagene på dette.  

Forslag:  Erstatte navnet på foreninga i hele dokumentet med Oslo–Akershus Handel og Kontor 

 



V2 – Velge kasserer til styret  

Fagforeninga har et behov for at ett av styremedlemmene følger opp økonomien særskilt og ønsker 
derfor at vi også velger kasserer til styret, som da tiltrer AU ved behov.  

Forslag: (endring markert med fet skrift) 

§ 3 a) pkt. 9 første avsnitt, legge til «kasserer»: 

avdelingsstyre bestående av minst fem (5), høyst ni (9) medlemmer, i tillegg minimum tre (3) 
vararepresentanter. Leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlemmer velges for to (2) år av 
gangen. 

§ 3 a) pkt. 9 tredje avsnitt, legge til ny setning «Kasserer tiltrer arbeidsutvalget ved behov» 

§ 6.1 Legge til ny setning: «Kasserer tiltrer arbeidsutvalget ved behov» 

 

V3 – Velge representantskap 

I dagens vedtekter står det ikke oppført at årsmøtet skal velge representantskap. Nytt punkt b) 
foreslås derfor i § 3.9. Resten av bokstavene forskyves. 

Forslag: Nytt punkt 3.9 b), øvrige bokstaver forskyves 

b) representantskap bestående av 30 faste og 30 varamedlemmer som velges for to (2) år. Dette 
utgjør også avdelingens representanter til regionens representantskap. 

 

V4 – Varamedlemmer til Kontrollkomiteen 

Handel og Kontors landsmøte i 2021 vedtok endring i normalvedtektene for avdelingene at det også 
skal velges varamedlemmer til avdelingens kontrollkomite. Tillegg i første setning i § 3.9 b) (nytt pkt. 
c) foreslås:  

Forslag (endring markert med fet skrift)  

§ 3 b) kontrollkomité bestående av tre (3) medlemmer og tre (3) varamedlemmer hvorav en er leder. 

 

V5 – Vedr. valg til kontrollkomiteen 

Handel og Kontors landsmøte vedtok retningslinjer for hvem som er valgbare til kontrollkomite. Dette 
forslås tatt inn i fagforeningas vedtekter også, med følgende ny setning i § 3.9 b) 

Forslag: Ny setning markert med fet skrift i § 3.9 b) 



b) kontrollkomité bestående av tre (3) medlemmer og tre (3) varamedlemmer hvorav en er leder. 
Komiteens leder velges for to (2) år og medlemmene for ett (1) år. Det skal ved valgene tas hensyn til 
de forskjellige medlemsgrupper og bransjer. Tidligere medlemmer av styret og tidligere ansatte i 
forbundet, er ikke valgbare til kontrollkomiteen, før de har hatt en karantenetid på to (2) år. 

 

V6 – Valg av revisor 

Avdelinga bruker eksternt revisorfirma i dag. Vi har ikke formelt valg av revisor i våre vedtekter eller 
på vårt årsmøte, det burde det være. Vi foreslår derfor nytt punkt d) i § 3.9, øvrige bokstaver 
forskyves:  

Forslag:  Nytt punkt 3.9 d), øvrige bokstaver forskyves 

d) revisor. Valg av revisor gjøres på årsmøtet. 

 

V7 – Ungdom med fast plass i avdelingsstyret 

Avdelinga har praktisert lenge at den valgte ungdomsrepresentanten har fast plass i styret. Valget 
foretas av ungdomsgruppa selv. Dette står ikke i dagens vedtekter og foreslås tatt inn:  

Forslag:  Ny setning i § 4.1, første avsnitt, markert med fet skrift. 

1. Avdelingsstyret består av minst fem (5), høyst ni (9) medlemmer, i tillegg minimum tre (3) 
vararepresentanter. Leder av ungdomsgruppa/ungdomskontakten er også medlem av avdelingsstyret 
med alle rettigheter.   

 

V8 – Ny §9 Ungdomsutvalg 

Vårt ungdomsutvalg er ikke tatt inn i våre vedtekter. Vi foreslår følgende ny § 9 i vedtektene hvor 
dagens praksis vedtektsfestes. Øvrige §§ forskyves.  

Forslag:  Ny § 9 Ungdomsutvalg, øvrige §§ forskyves 

Avdelingen har et ungdomsutvalg. Ungdomsutvalget velges av og blant avdelingens unge 
medlemmer i ett eget møte. Avdelingens medlemmer under 35 år er valgbare til utvalget.  

Det velges et styre på minst fem (5), høyst ni (9) medlemmer, i tillegg til minst tre (3) 
varamedlemmer. Det skal blant disse velges en leder, nestleder og sekretær som utgjør 
ungdomsutvalgets arbeidsutvalg.   

Styremedlemmer velges for en periode på to (2) år, dog slik at ikke alle er på valg samtidig. 
Varamedlemmene velges for en periode på ett (1) år.  



Ungdomsutvalgets årsmøte skal også vedta en handlingsplan og budsjett for den kommende 
perioden. I tillegg skal årsmøtet fremlegges en beretning for forrige periodes arbeid. 

 

V10 – Redaksjonelle endringer 

Vi har vedtatt en overgangsordning vedr. valg av valgkomite som gjaldt i 2014. Denne er utdatert og 
vi foreslår å slette setningen, markert med gjennomstreking under. 

Forslag:  Stryke siste setning i 8. avsnitt i Bilag Retningslinjer for valgkomiteen 

Årsmøtet velger valgkomité for neste årsmøte – bestående av tre (3) til fem (5) personer ifølge 
vedtektene. Styret fremmer forslag til årsmøtet på neste års valgkomité. NB Dersom dette forslaget 
blir vedtatt i årsmøtet gjøres en overgangsordning i 2014 der styret innstiller og valgkomiteen velges i 
representantskapsmøte høsten 2014. 

Vedtektene trenger også en redaksjonell gjennomgang, hvor f.eks. antall styremedlemmer (og andre 
posisjoner) skrives med både bokstaver og tall, f.eks. setningen «styremedlemmer velges for en 
periode på to (2) år…» og enkelte små skrivefeil. I tillegg legge inn riktige dato på henvisningene om 
sist vedtatt som er i enkelte §§ samt bilagene. Vi håper årsmøtet gir avdelingsstyret mandat til å gå 
gjennom vedtektene og rette opp disse. Dette vil ikke medføre realitetsendringer.  

Forslag:  Årsmøtet gir avdelingsstyret mandat til å foreta redaksjonelle endringer i vedtektene 
som ikke medfører realitetsendringer. 

 
Dirigentene åpner for debatt: 
Følgende hadde ordet:  41 Karl Joakim Fjeldstad 
     2 Charlotte Dyrkorn 
     38 Kjetil Neskvern 
 
 
 
Da det ikke var kommet inn flere til talerlisten gikk dirigenten videre til votering:  

V1- Enstemmig vedtatt 

V2- Enstemmig vedtatt 

V3- Enstemmig vedtatt 

V4- Enstemmig vedtatt 

V5- Enstemmig vedtatt 

V6- Enstemmig vedtatt 



V7- Enstemmig vedtatt 

V10- Enstemmig vedtatt 

 
 
 

Sak 9 – Valg  
Dirigentene ga ordet til valgkomiteens leder Sissel Weholdt som la frem valgkomiteens 
innstilling. Valgkomiteen har bestått av: Håvard Sundquist, Tormod Aarum, Kan Min Lin og 
Kim Emil Halvorsen 
Følgende feil har sneket seg inn i innstillingen;  
Oddbjørn Snekkerbakkens valgperiode er 2 år, arbeidssted på Henrik Drivenes som nå er 
Humanetisk forbund og ikke AUF, Bjørn A. Christensen – feil i navnet og Kim Emil Halvorsen, 
feil i navnet.  
 
Etter valgkomiteens leder ba dirigentene nestleder Charlott Pedersen opp for å orientere om 
avdelingsstyrets innstilling til ny valgkomite.  
 
Alle innstillinger fra valgkomiteen og avdelingsstyret var gjort tilgjengelig på fagforeningas 
nettsider en uke før møtet og ble også vist på storskjerm i salen under behandlingen. 
 
 
Dirigentene åpner for generell debatt:  
 
Følgende hadde ordet:  3 Fawsi Adem 
    14 Kateryna Bilokin 
    26 Jakob Jilani Habib Wang 
    2 Charlotte Dyrkorn 
    4 Mikael Kristoffersen 
    10 Daniel Walter 
    26 Jakob Jilani Habib Wang for andre gang 
    38 Kjetil Neskvern 
 
 
Endringsforslag innlevert under debatten av 14 Kateryna Bilokin;  
LO i Oslos representantskap.  
Per Øyvind Eriksen (representant 15) og Oddbjørn Snekkerbakken (vararepresentant 12) 
bytter plass.  
 
Begrunnelse: Oddbjørn sitter i styret i LO i Oslo, slik at Oddbjørn blir representant og ikke 
vara.  
 
Det er kommet inn et ønske fra årsmøtets delegater at også overenskomst blir satt opp på 
valgkomiteens innstilling og ikke bare bransjegruppe slik det er i dag. Dette for at man blir 



satt bedre i stand til å lese ut fra papirene hvordan representasjonene er fra de forskjellige 
overenskomstene.  
 
Dirigentene gir ordet til valgkomiteens leder Sissel Weholdt for oppsummering etter 
debatten. Weholdt opplyser at valgkomiteen tilslutter seg endringsforslaget fra Katreyna 
Bilokin.  
 
Dirigent anser så den generelle debatten for over og går da videre til valgene. 
 
 
 
 
  
Dirigentene går til valg først på avdelingsstyrets leder. 
 
Innstilling fra valgkomiteen:  John Thomas Suhr 
 

John Thomas Suhr er valgt som leder ved akklamasjon 

 
Dirigent gratulerer John Thomas Suhr med gjenvalg og oppfordrer at årsmøtet sender en 
blomst hjem til leder med ønske om god bedring. Videre går dirigent til valg på sekretær.  
 
Innstilling fra valgkomiteen:  Charlotte Dyrkorn 
 

Charlotte Dyrkorn er valgt som sekretær ved akklamasjon 

 
Dirigentene går så videre til valg på ny kasserer.  
 
Innstilling fra valgkomiteen:  Mikael Kristoffersen 
 

Mikael Kristoffersen er valgt som kasserer ved akklamasjon 

 
Dirigenten foreslår deretter å ta alle styremedlemmer og varamedlemmer til avdelingsstyret 
under ett. Som leder av valgkomiteen redegjorde for så skal valgperioden på styremedlem 
Oddbjørn Snekkerbakken endres til 2 år, og ikke 1 år som det sto i innstillingen.  
 
Innstilling fra valgkomiteen: 



 
Styremedlemmer:  Rozina Nazar og Oddbjørn Snekkerbakken – begge for 2 år. 
Varamedlemmer: Magnhild S. Otnes, Dalwinder Singh, Daniel Walter, Ellen Merete 

Tollefsen, Henrik Drivenes og Morten Hermansen – alle for 1 år. 
 

Styremedlemmer og varamedlemmer er valgt ved akklamasjon 

 
Dirigentene gratulerer fagforeninga med nytt styre. 
 
Etter årsmøtets valg består nå styret av:  

Leder 2år John Thomas Suhr 
Nestleder 1 år  Charlott Elise 

Austbø 
Pedersen 

Sekretær 2år Charlotte Dyrkorn 
Kasserer 2år Mikael Kristoffersen 
Styremedlem 1 år Fawsi Adem 
Styremedlem 2år Rozina Nazar 
Styremedlem Ungdom UNGDOMSREPRESENTANT 
Styremedlem 1 år Trine Dahlstrøm 
Styremedlem 2år Oddbjørn Snekkerbakken 
Varamedlem 1år Magnhild Sofie Otnes 
Varamedlem 1år Dalwinder Singh 
Varamedlem 1år Daniel Walter 
Varamedlem 1år Ellen Merete Thollefsen 
Varamedlem 1år Henrik Drivenes 
Varamedlem 1år Morten  Hermansen 

 
 
Videre går dirigentene til valg av nytt representantskap for avdelinga. Valgkomiteens 
innstilling er redegjort for og tas opp til valg.  
 

Representanter til avdelingas representantskap er valgt ved akklamasjon 

Dirigentene tar så opp vararepresentantene til representantskapet. 
 

Vararepresentantene til avdelingas representantskap er valgt ved akklamasjon 

 



Fagforeningas representantskap etter valget i sin helhet:  
1. Representant John Thomas Suhr 
2. Representant Charlott Elise Austbø Pedersen 
3. Representant Charlotte Dyrkorn 
4. Representant Fawsi Adem 
5. Representant Rozina Nazar 
6. Representant Trine Dahlstrøm 
7. Representant Ellen Merete Thollefsen 
8. Representant Ungdomsrepresentant  
9. Representant Kan Min Lin 
10. Representant Kateryna Bilokin 
11. Representant Mona Iren Trøber Schmidt 
12. Representant Siri Nantiya Leithe 
13. Representant Hege Brandhaug 
14. Representant Dalwinder Singh 
15. Representant Kine Røssland 
16. Representant Daniel Walter 
17. Representant Magnhild Sofie Otnes 
18. Representant Mona Øyen 
19. Representant Una Pasovic 
20. Representant Karl Joakim Severin Fjeldstad 
21. Representant Hilde Moshølen 
22. Representant Morten Hermansen 
23. Representant Susanna Rasay 
24. Representant Andreas Lindrupsen 
25. Representant Sebahudin Seceragic 
26. Representant Tormod Aarum 
27. Representant Andreas Olsen 
28. Representant Lisa Wensberg 
29. Representant Oddbjørn Snekkerbakken 
30. Representant Mikael Kristoffersen 
1. vararepresentant Nina Annette Brattvoll 
2. vararepresentant Rehema Abdul  Wahab 
3. vararepresentant Mari Skogli Eriksen 
4. vararepresentant Håvard Lundkvist 
5. vararepresentant Bjørn Brander 
6. vararepresentant Monica Hekkvang 
7. vararepresentant Marjan Mohammadzadeaezami 
8. vararepresentant Per Øivind Eriksen 
9. vararepresentant Atle Teigen 
10. vararepresentant Alexander Kvedalen 
11. vararepresentant Sahar Omer 
12. vararepresentant Mathias Høyning 
13. vararepresentant Elin  Dyrdahl 
14. vararepresentant Sofie Brunvoll 



15. vararepresentant Kim Emil Halvorsen 
16. vararepresentant Linda Blankson 
17. vararepresentant Bjørn Berdahl 
18. vararepresentant Frank Tommy Kristiansen 
19. vararepresentant Magnus Buflod 
20. vararepresentant Ole Magnus Eide 
21. vararepresentant Thomas Hagen  Grøvslien 
22. vararepresentant Malena Ásbjarnardóttir 
23. vararepresentant Dalia Salih 
24. vararepresentant Aisha Butt 
25. vararepresentant Niklas Engelsen 
26. vararepresentant Runa Bolstad Laume 
27. vararepresentant Tomas Søberg 
28. vararepresentant Christian Kaborg 
29. vararepresentant Hege Skyttersæter 
30. vararepresentant Alexander Sandvik 

 
 
Dirigentene går så videre til valg av representanter til LO i Oslos representantskap. Her 
opplyser de om endringen redegjort for i endringsforslaget til Bilokin og støtten fra 
valgkomiteen.  
 
LO i Oslo med følgende endring; representant 15 Per Øyvind Eriksen og vara 12 Oddbjørn 
Snekkerbakken bytter plass.  
 

Deretter velges faste representanter under ett– valgt ved akklamasjon 

 og vararepresentanter til LO i Oslo under ett – valgt ved akklamasjon 

 
LO i Oslos representantskap i sin helhet etter valget består da av:  
1. Representant Fawsi Adem 
2. Representant Nina Skranefjell 
3. Representant John Thomas Suhr 
4. Representant Magnhild Sofie Otnes 
5. Representant Mikael Kristoffersen 
6. Representant Kan Min Lin 
7. Representant Andreas Lindrupsen 
8. Representant Hilde Moshølen 
9. Representant Karl Joakim Severin Fjeldstad 
10. Representant Lisa Wensberg 
11. Representant Oddbjørn Snekkerbakken 
12. Representant Una Pasovic 



13. Representant Dalwinder Singh 
14. Representant Agnes Viljugrein 
15. Representant Per Øivind Eriksen 
16. Representant Linda Blankson 

   
1. vararepresentant Malena Ásbjarnardóttir 
2. vararepresentant Andreas Olsen 
3. vararepresentant Rehema Abdul  Wahab 
4. vararepresentant Alexander Sandvik 
5. vararepresentant Mathias Høyning 
6. vararepresentant Thomas Hagen  Grøvslien 
7. vararepresentant Sebahudin Seceragic 
8. vararepresentant Henrik Drivenes 
9. vararepresentant Torgrim Kokaas 
10. vararepresentant Tonje Tarud 
11. vararepresentant Hanne Nøstvik 
12. vararepresentant Oddbjørn Snekkerbakken 
13. vararepresentant Kristian Horpestad 
14. vararepresentant Magnus Buflod 
15. vararepresentant Ingvill Hunsrød 
16. vararepresentant Erik Eikedalen 

 
 
Videre går dirigentene til valg på ny kontrollkomite, nå også med varamedlemmer som 
vedtatt under vedtektsendringene tidligere i møtet.  
 
Først velger leder av kontrollkomiteen for seg selv.  
 

Bjørn Christensen valg ved akklamasjon som leder av kontrollkomiteen for 2 år 

 
Deretter setter dirigentene opp valgkomiteens innstilling til kontrollkomitemedlemmer og 
varamedlemmer under ett 
 

Kontrollkomiteens medlemmer og varamedlemmer valgt ved akklamasjon for 1 år 

 
Kontrollkomiteen består etter valget av:  
Leder 2år Bjørn Arne T Christensen 
Medlem 1år Berit Aaker 
Medlem 1år Øivind Tord Lier 



Vara 1år Sissel  Traavik 
Vara 1år Arne  Bernhardsen 
Vara 1år Nina Hovda  Johannessen  

 
 
 
Til slutt tar dirigentene avdelingsstyrets innstilling til ny valgkomite opp til votering:  
Avdelingsstyrets innstilling legges opp på storskjerm.  

Ny valgkomite – valgt ved akklamasjon 

 
Valgkomiteen i neste årsmøteperiode består da av:  

Leder Tormod Aarum 
Medlemmer Sissel Weholdt, Li-Mei Berglid, Kim Emil 

Halvorsen og Håvard Lundquist. 
 
 
  

Sak 10 – Innstille på avdelingens kandidater til regionens 
organer  
  
Avdelingsstyret innstiller på at representantene til regionstyret som hovedregel velges blant 
avdelingsstyrets medlemmer i numerisk rekkefølge. Dette med forbeholdt om at 
vedkommende stiller seg til disposisjon. Dersom det ikke er kandidater nok fra 
avdelingsstyret, finner valgkomiteen kandidater fra representantskapet eller 
enkeltmedlemmer. Men det skal ta hensyn til at overenskomstområdene er representert.  
  

Vedtak: Innstillingen vedtatt i sin helhet.  

  
  
Med dette er den formelle agendaen slutt. Før dirigentene avslutter møtet så viser de til 
konstitueringen hvor det ble glemt å ta opp fullmakt til å signere protokollen fra dagens 
årsmøte. 
 
Dirigentene ber derfor om at årsmøtet gir avdelingsstyret fullmakt til å signere protokollen. 

Vedtak: Årsmøtet tilslutter seg forslaget enstemmig 

 



Dirigent vil også at vi minnes med ett minutts stillhet for våre kamerater som har falt bort 
siste årsmøteperiode.  
 

1 minutts stillhet 
 
Deretter takker dirigentene for dagens møte. Dirigent informerer om at førstkommende 
lørdag skal SIAN (rasistisk organisasjon) holde markering ved Tøyen torg og oppfordrer alle 
til å stille opp i motmarkeringen som arrangeres samme sted.  
 
Dirigent gir ordet til nestleder Charlott Pedersen som takker dirigent, kontrollkomite og 
sekretær for en god jobb. Videre takker hun av de tillitsvalgte som nå går ut av sine verv, 
spesielt Li Mei Berglid som går ut av avdelingsstyret.  
 
Hun takker til slutt alle oppmøtte medlemmer for samarbeidet og ønsker vel hjem.  
 
  
  
Referent: Charlotte Dyrkorn  
  
  
Signering av protokollen:  
  


