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2022 var på mange måter et år preget av 
endringer. Vi startet året med at det fremdeles 
var gjeldende covid-restriksjoner, men de fleste 
av disse ble opphevet i løpet av februar. Etter 
nesten to år med usikkerhet, restriksjoner og 
begrensninger var det nå tid for å begynne 
reisen tilbake til en normal hverdag, også for 
fagforeningen. 

Den første tiden var preget av forberedelser 
til ett nytt kapittel i fagforeningens historie, 
nemlig flytting til nye lokaler. Dette i tillegg 
til den ordinære driften. Visjonen for denne 
endringen er ambisiøs, med en intensjon om 
å være et sted for klubbene og medlemmene 
våre. Det var derfor veldig gledelig å kunne 
ha den formelle åpningen av lokalet, som 
vi kaller «Tillitsvalgtsenteret», med den 

tradisjonelle frokosten 1. mai. Ambisjonene for 
Tillitsvalgtsenteret kan leses mer om senere i 
beretningen. 

Deretter har det gått mye tid og energi med til å 
komme seg på plass i nye lokaler, med alt det har 
medført av endringer. Samt å skulle børste støv av 
organisasjonen etter korona-dvalen. 

I løpet av året var det også flere saker som 
opptok mye tid og energi, over lengre tid. Dette 
førte dessverre til at noen av de aktivitetene vi 
vanligvis pleier å gjennomføre måtte legges på 
is eller utsettes. Dette er alltid siste utvei, og i 
2023 er vi håpefulle om at det meste av disse 
aktivitetene er tilbake igjen, sammen med nye 
aktiviteter. 

Nytt år med nye muligheter

Medlemsutviklingen i henhold til rapporterte tall 
i 2021- mot tallene som rapporteres for 2022 - 
viser minustall for første gang siden sist det ble 
rapportert synkende medlemstall i Oslo-Akershus 
i 2012. Det rapporteres i samme periode fra 
forbundet om en trend med medlemmer som 
prioriterer bort betaling av medlemskontingenten 
når økonomien strammer seg til. 

Avdelingsstyret har fortløpende fulgt 
utviklingen og anser imidlertid ikke at disse 
årlige rapporterte tallene gir det fulle bildet 
av medlemsutviklingen. Om en for eksempel 
sammenligner 2022 med året før (2021) så er 
tilbakegangen for ordinære medlemmer på 240. 
Men om en sammenligner med året før der 
igjen (2020) så er det isteden en total økning 
på 342 medlemmer. At vi over flere år har en 
meget svak nedadgående trend når det gjelder 
antall pensjonist-medlemmer (hvorav de fleste 
ikke betaler kontingent) er ikke noe negativt for 
verken kampkraft eller økonomien til forbundet 
og fagforeninga. 

Som vi vet fra 2021 så har det vært utfordringer 
med å registrere de faktiske utmeldinger av 
medlemmer i medlemsregisteret iht. normal 
utmeldingstrend. Dette har ført til et oppblåst 
medlemstall fram til dette kom under bedre 
kontroll i løpet av 2022. Ser en over tid 

utviklingen i antall medlemmer opp imot 
utviklingen i kontingentinngangen vår kan heller 
ikke noen dramatikk leses, noe som peker på 
oppblåste medlemstall i 2021 som den viktigste 
grunnen til differansen.

Det tallet som mest kunne gi grunn til 
bekymring er en liten tilbakegang i antallet 
medlemmer i bedrift med tariffavtale, 
da det er disse som utgjør den dirkete 
kampkrafta vår i tariffoppgjør. I 2022 var 
det imidlertid brudd i forhandlingene 
og mekling med streikeforberedelser på 
både Landsoverenskomsten med Virke, og 
Handelsoverenskomsten med NHO. Erfaringsvis 
vil det under forberedelser til mulig konflikt 
strømme til medlemmer, også fra de grupper som 
normalt ikke har like høy organisasjonsgrad og 
raskere faller fra igjen.

Analyserer vi trenden i de enkelte bedrifter så ser 
en fortsatt at vår strategi med å bygge aktive og 
trygge tillitsvalgte lokalt gir gledelige resultater. 
Satsingen i Elkjøp har resultert i en økning fra 
95 medlemmer i 2021 til 174 medlemmer, som er 
nesten en dobling fra året før. Spesielt god økning 
i medlemstallet sees også i kjeder som Norli, 
Voice og ARK, som alle har markante lokale 
tillitsvalgte.

Medlemssituasjonen

Oslo Akershus

Handel og Kontor
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De 30 største klubbene/kjedene i Oslo-Akershus Handel og Kontor

Nr. Kjede 2022 2021 2015

Utvikling 2022 i  
prosent mot 

snitt tre 
siste år

Utvikling 2022 i  
antall mot snitt 

tre  
siste år

  1 Ikea 677 727 396 2 % 13

  2 Meny 622 662 444 -1 % -6

  3 Coop Øst (Butikk) 544 610 -8 % -47

  4 Kiwi 281 256 171 13 % 32

  5 Coop Norge (Hovedkontor m.m.) 234 238 -2 % -5

  6 Hennes & Mauritz 213 264 171 -19 % -49

  7 Travel Retail Norway 207 206 33 -6 % -14

  8 Norsk Butikkdrift (tidligere Ica) 196 243 -19 % -47

  9 Elkjøp 174 95 35 84 % 79

10 Landsorganisasjonen i Norge 163 158 140 5 % 7

11 Gyldendal 160 161 123 10 % 14

12 Cappelen Damm 156 147 145 9 % 13

13 Rema 1000 155 161 118 -1 % -1

14 Fagforbundet 153 152 123 3 % 5

15 Løvenskiold Maxbo 149 159 155 -4 % -7

16 OBOS 129 139 145 -2 % -2

17 Voice 120 108 47 20 % 20

18 Aschehoug-Universitetsforlaget 114 133 120 -12 % -15

19 Ark 112 106 68 15 % 15

20 Plantasjen 105 100 70 5 % 5

21 Elektroskandia 104 65 67 59 % 39

22 Solar Norge AS 100 104 85 -4 % -4

23 Lyreco (tidligere Staples) 97 96 91 -3 % -3

24 Norsk Folkehjelp 95 97 81 -2 % -2

25 Norli 94 68 70 37 % 25

26 Schenker 85 61

27 Zara 82 78 4 5 % 4

28 Handel og Kontor 78 67

29 Harald A. Møller 74 92 53 -12 % -10

30 Jernia 65 77 33 -3 % -2

Oslo Akershus

Handel og Kontor
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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 3.etg i Youngstorget 
2B, Oslo. Avdelingen har til sammen en ramme 
på 2 årsverk med fast frikjøpte tillitsvalgte. 
Avdelingsleder er frikjøpt på fulltid, mens 60 
% årsverk var fordelt på nestleder og sekretær i 
styret. Etter jobbskifte har sekretær arbeidet på 
fritid i stedet for frikjøp. 

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.

Oslo Akershus

Handel og Kontor
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Medlemskap
Oslo-Akershus Handel og Kontor er tilsluttet/
medlem av følgende paraplyorganisasjoner og 
initiativ:

• Fellesutvalget for Palestina

• Klimavalgalliansen

•  Norges Sosiale Forum (arrangør av  
Globaliseringskonferansen)

•  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

• Industriaksjonen

• Antirasistisk Fellesskap

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

Avdelingens facebookside, https://www.facebook.
com/HandelOgKontorOsloAkershus, blir 
oppdatert jevnlig med nyheter og informasjon til 
medlemmer. Siden hadde 1074 følgere pr. 8. mars 
2023. 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

http://www.handelogkontor.org
https://www.facebook.com/HandelOgKontorOsloAkershus
https://www.facebook.com/HandelOgKontorOsloAkershus
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Møtevirksomhet og representasjon

Kronologi

Det ble i 2022 avholdt 10 avdelingsstyremøter og 
11 AU-møter. Det har blitt behandlet 142 saker i 
avdelingsstyret gjennom 2022, mot 135 saker i 
2021.

I tillegg ble det i 2022 avholdt ett årsmøte 
26. mars med 51 stemmeberettigete og ett 
representantskapsmøte 20. september med 25 
representanter med stemmerett, samt to med 
tale- og forslagsrett.

Oslo-Akershus Handel og Kontor 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

• LO i Follo

I tillegg har vi hatt representanter i følgende 
organisasjoner/samarbeidsprosjekter:

• Pensjon for alle

• Norges Sosiale Forum

• Kvinner på Tvers

• Handelskampanjen

• Spaniaprosjektet - Arven etter Franco

• Attac Norge

• Forlagsstyret til Manifest forlag

Politisk kontroll over krafta!
20. januar deltok vi med avdelingas 
fana på Industriaksjonens 
markering foran Stortinget med 
krav om politisk kontroll med 
krafta. Blant appellantene var 
Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Trondheimskonferansen 2022
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. Dessverre var også konferansen i 
2022 erstattet med en digital dagskonferanse i stedet for den 
tradisjonelle helgekonferansen i Trondheim. Tema for årets 
konferanse var «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter». 
Avdelingen deltok på konferansen med flere fra styret.

Styremøte oktober - avdelingsstyret
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Forbundet arrangerer årlig to aksjonsuker, med 
masse oppsøk ute i bedrifter. Den første av disse 
avholdes hvert år i uke 6. 

Målet med disse aksjonsukene er å skape 
oppmerksomhet rundt HK, og få inn flere 
medlemmer, med et mål om å på sikt få etablert 
nye tariffavtaler, samt styrke de avtalene vi har 

allerede. Vi deltok som vanlig på regionens 
opplegg, som de siste årene har hatt et særlig 
fokus på å få flere medlemmer bak eksisterende 
tariffavtaler, samt besøke bedrifter der det er et 
godt potensiale til å få på plass en tariffavtale.

Uke 6
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Både John Thomas og Fawsi deltok på 
strategi-seminaret for Elkjøp som ble arrangert 
i Drammen 1. og 2. mars. Gjennom året 
har området vært en satsning og flere fra 
avdelingsstyret har deltatt på åpne medlemsmøter 

for varehusene, og annen oppsøkende 
virksomhet. Avdelinga har også bidratt 
økonomisk for å forsterke forbundets satsning på 
opporganiseringen i Elkjøp som helhet.

Strategi-seminar Elkjøp

Åpent medlems-møte om streik
Torsdag 3. mars slo fagforeninga på stortromma 
da vi endelig kunne arrangere åpne møter 
igjen etter siste nedstengningen: Sammen 
med Heismontørenes Fagforening hadde vi 
leid lokaler på Kulturhuset i Oslo, og invitert 
Jonas Bals (LO), Terje Skog (heismontør), Harald 
Berntsen (historiker) og Janne Lisesdatter 
Håkonsen (Lokman) for å diskutere streik. 
Lokalet var så fullt at de mest ivrige ble stående i 
gangen utenfor for å få med seg debatten.

Åpent møte:

Temaer:
- Kampmidler og fredsplikt

- Moderasjonspolitikk og klassekamp

- Den norske modellen

- Et nytt lønnsnedslag i vente?

Arrangør: Heismontørenes Fagforening og Oslo Akershus Handel og Kontor

Jonas Bals bok «Streik»: 

Fagbevegelsen og dens kampkraft

Møtet avholdes på Kulturhuset, Youngs gate 6, 0181 Oslo

Torsdag 3. mars kl. 18.30

Janne Lisesdatter John Thomas Suhr

Harald Berntsen

Jonas Bals

Terje Skog

Åpent møte om streik.
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8. mars
Endelig kunne vi gå i tog igjen! Første fysiske tog 
etter korona ble årets 8.mars-tog. Vi stilte selvsagt 
med foreningens fane, og gikk under parolen 
«Arbeid til alle og rett til heltid – ja til 6-timers 
arbeidsdag».

Tariff kick-off i HK region Øst
2022 var et hovedoppgjørsår, og for å skape 
engasjement blant klubbene avholdt region Øst 
en tariffkick-off 10. mars. Mange av avdelingens 
tillitsvalgte deltok på dette arrangementet, for 
å få en gjennomgang av krav og fremgangen i 
tariffoppgjøret. 

Fagbevegelsens støttemarkering  
for Ukraina 
15. mars markerte internasjonal fagbevegelse sin 
støtte til ukrainere verden over. LO, Unio og YS 
arrangerte sammen en solidaritetsmarkering på 
Youngstorget, og foreningens fane var naturligvis 
tilstede på denne.  

Årsmøtet
Årsmøtet ble avholdt i Oslo 26. mars 2022 på 
Clarion Hotel The Hub. Selv om bortimot alt 
av covid-restriksjoner var opphevet på dette 
tidspunktet var Omikron-varianten ganske hissig 
av seg, og dette kan nok delvis forklare et lavere 
oppmøte enn det som har vært vanlig de siste 
årene. Det var 51 stemmeberettigede tilstede, 
samt en gjest. 

Hovedoppgjør Virke
Årets tariffoppgjør var et hovedoppgjør. 
Foreningen var representert med flere tillitsvalgte 
inn i den sentrale forhandlingsdelegasjonen 
som forhandlet Landsoverenskomsten, 
Kontoroverenskomsten og Lederoverenskomsten. 

Hovedkravene fra HK var økt kjøpekraft, 
økte tillegg for arbeid på kvelder og i helger, 
og full lønn under sykdom. Tidsrammen for 
tarifforhandlingene var satt fra 4-7. april, men 
allerede 6. april ble det klart at partene stod 
så langt fra hverandre at HK gikk til brudd i 
forhandlingene.

Det ble derfor mekling som var berammet fra 
28.—29. april, men med store temaer som dette 
på bordet ble det meklet på overtid. Partene kom 
til en enighet, som ble sendt ut på uravstemning 
hos medlemmene. Medlemmene godtok 
resultatet, og HK kunne blant annet smykke seg 
med en delvis seier på sykelønnskravet, med 
sikring av full lønn under sykdom i inntil 3 
måneder i året. 

Arbeid og kapital-kurs!
Fem kvelder i perioden 5. april – 18. mai ble det 
nok en gang gjennomført kurs i arbeid og kapital 
i regi av region Øst. John Thomas var ansvarlig 
for gjennomføringene av kursene fra HKs side, 
og blant veilederne var Terje Skog og Harald 
Berntsen.

8. mars 2022.

8. mars 2022.

8. mars 2022.
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Årets markering av 1. mai ble på mange måter 
en spesiell markering. Det var den første 
fysiske markeringen etter to år med digitale 
markeringer på grunn av covid, så det var mange 
som gledet seg til å nok en gang kunne kjenne 
på fellesskapet i å sammen kjempe for politiske 
saker. 

I tillegg var det en ekstra spesiell dag for 
foreningen, da vi i anledning vår tradisjonelle 
1. mai frokost også hadde den formelle 
åpningen av vårt nye Tillitsvalgtsenter. Den 

flinke arrangementsgruppa vår hadde ordnet 
masse god mat, og pyntet lokalet kjempeflott. 
Og det var taler fra både foreningsleder John 
Thomas Suhr, leder av HK Ung Henrik Drivenes 
og forbundsleder Christopher Beckham. I tillegg 
fortalte Magnhild Otnes fra styret, og tillitsvalgt  
i Norsk Folkehjelp, om årets 1.maiaksjon. 

Etter god mat og godt selskap gikk vi i samlet 
flokk ut på Youngstorget, for å gå i 1.maitoget. 

1. mai

1. mai
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1. mai
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Årets tariffoppgjør var et hovedoppgjør. 
Foreningen var representert med flere 
tillitsvalgte inn i de sentrale forhandlingsdelega-
sjonene. 

Her er det verdt å særlig trekke frem 
forhandlingene på NHO Handelsoverenskomsten 
som er HKs nyeste avtale på dette området, 
fremforhandlet i fredstid. Den skiller seg 
vesentlig fra Virke Landsoverenskomsten, som 
er den store landsoverenskomsten for handelen. 
Handelsoverenskomsten (HOKen) har mindre 
bindene bestemmelser og enklere tekst, men 
bedre lønnsbestemmelser. Dette året var første 
gangen HOKen ble forhandlet på ordinært vis. 
I tillegg hadde Ikea meldt overgang fra Virke til 
NHO, og medlemmene derfra utgjorde mer enn 
50% av medlemsmassen på overenskomsten. 

Forhandlingene begynte på våren, men ble brutt 
da partene ikke kom til enighet. Ved første 
oppmøte hos Riksmekleren ble forhandlingene 
satt på pause og planlagt gjenopptatt til høsten. 
De store sakene som skulle forhandles om 
var lagerlønn, kompensasjon for 2- og 3-skift, 
normalarbeidsdag for de ansatte som arbeider på 
kontor og lager, full lønn under sykdom og en 
økt kjøpekraft for medlemmene. 

Meklingen varte lenge, og gikk på overtid. 
Partene kom tilslutt til en enighet, og resultatet 
ble økt kjøpekraft, egen sats for lageransatte, samt 
en definisjon av hva slags type lager den gjelder. 
I tillegg ble det en enighet om forskuttering 
av sykepenger i inntil tre måneder, og bedre 
skifttillegg for 2-skift og 3-skrift. 

Partene er også enige om at avtalens 
minstelønnssatser skal suppleres med lokal 
lønnsdannelse. Dette betyr at fravær av 
lokale lønnsforhandlinger er i strid med det 
overenskomsten legger opp til. 

Handelsoverenskomsten er en ung 
overenskomst, og HK har allerede styrket 
sin forhandlingsposisjon i forkant av neste 
forhandling. 

Nestleder Charlott Pedersen gjestet 
podkasten for å snakke om hvordan 
det er å jobbe på ugunstige tider i 
varehandelen, samt om forslaget som 
ble vedtatt i Stortinget om å gjennomgå 
arbeidsmiljøloven med intensjon om 
å få ansatte i varehandelen inkludert i 
vernet mot nattarbeid.

Podkast om arbeidstid på 
Bergstø og bra folk

NHO-oppgjøret.

Hovedoppgjør NHO

16
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Kongressen gikk av stabelen 30. mai-3.juni, 
omtrent ett år på overtid grunnet korona. Blant 
HKs delegater var det tre tillitsvalgte med fra 
vår avdeling. I tillegg var det noen flere av våre 
medlemmer tilstede på kongressen enten som 
innledere eller representant for lokal-LO. 

På kongressen frontet vi saker som er viktige 
for våre medlemmer, samt gjorde et forsøk på å 
verne LO i Oslo som det er i dag. HKs delegater 
hadde sine delegasjonsmøter i Tillitsvalgtsenteret. 

LO-kongressen 2022

16
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Forbundet arrangerer årlig to aksjonsuker, med 
masse oppsøk ute i bedrifter. Den andre av disse 
avholdes hvert år i uke 38. 

Målet med disse aksjonsukene er å skape 
oppmerksomhet rundt HK, og få inn flere 
medlemmer, med et mål om å på sikt få etablert 

nye tariffavtaler, samt styrke de avtalene vi har 
allerede. Vi deltok som vanlig på regionens 
opplegg, som de siste årene har hatt et særlig 
fokus på å få flere medlemmer bak eksisterende 
tariffavtaler, samt besøke bedrifter der det er et 
godt potensiale til å få på plass en tariffavtale.

Foreningen pleier å være tilstede med fana i 
Pride-paraden hvert år. I 2022 ble det dessverre 
ikke et tog som vanlig i juni, grunnet et feigt 
terrorangrep mot skeive natten før Pride-paraden. 
10. september ble det arrangert et regnbuetog 
og solidaritetsmarkering, og foreningen stilte 
selvfølgelig med fanen!

Regnbuetog og 
solidaritetsmarkering

Uke 38

Rapportlansering Pensjon for alles alternative pensjonsrapport

Max beundrer prideflagget.

Regnbuetog og solidaritetsmarkering.

Pensjon for alle, som vi er medlem av, jobber for 
en bedre pensjonsordning og for å gi kunnskap 
og informasjon om pensjon til fagforeninger. Som 
et tilsvar på Solberg-regjeringens pensjonsutvalg 
som skulle evaluere pensjonssystemet vårt, 

utarbeidet Pensjon for alle en alternativ 
pensjonsrapport. John Thomas har vært del av 
gruppa som har lagd rapporten. Denne rapporten 
ble lansert i våre lokaler 6. september.
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18.-20. oktober 2022 ble det gjennomført 
forhandlinger på Landsoverenskomsten mellom 
HK og AAF. Inngangen til årets tariffoppgjør var 
noe spent, men ved kravsoverlevering så man fort 
at dette ikke burde by på de store utfordringene. 
Medlemmene hadde i tariffdebatten i forkant av 
oppgjøret gjort det klart at mest mulig penger i 

sekken var hovedmålet. Forhandlingsresultatet 
ble enstemmig godkjent og det ble gitt et 
kronebeløp på kr 16 000 til de som ligger på 
lønnstrinn opp til og med 14, og fra lønnstrinn 
47 og ut tabellen ble det gitt et generelt tillegg 
på 2,98% fra 1. mai. Dette ga en årslønnsvekst på 
linje med frontfagsramma. 

Høstens ordinære representantskapsmøte gikk 
av stabelen 20. september, og ble avholdt i 
avdelingens egne lokaler i Tillitsvalgtsenteret. På 
dagsorden stod budsjett og handlingsplaner, samt 
eventuelle innkomne saker. 

Representantskapsmøte 
Oslo-Akershus Handel og Kontor

Hovedoppgjør AAF
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Kvinner på Tvers er et samarbeid mellom 
organisasjoner med høy andel kvinner, fra både 
fagbevegelse, kvinnebevegelse m.m. Foreningen 
har i flere år vært representert i arbeidsgruppen 
til Kvinner på Tvers, som arrangerer en årlig 
konferanse. Charlott Pedersen fra styret og Kan 
Min Lin fra representantskapet vårt sitter i 
arbeidsgruppa som våre representanter. 

Tema for årets konferanse var blant annet 
kvinnehelse og kjønnsperspektiv i arbeidslivet 
med tanke på sykefravær o.l. Charlott Pedersen 
ledet også en av panelsamtalene på konferansen. 

Kvinner på Tvers

Styret i region Vest hadde lagt sin styresamling 
til Oslo, og foreningen ble i den anledning 
invitert til å komme og snakke om hvordan 
vi jobber her hos oss. Vi synes det er flott at 
vi er flinke til å dele erfaringer på tvers av 
landsdelene i forbundet, og stilte selvfølgelig 

opp på dette. Vår nestleder var tilstede og 
innledet både om styrearbeidet, og om den 
vedtatte virksomhetsplanen og aktivitetene vi har 
planlagt. 

Innledning om avdelingens arbeid til styret i HK region Vest
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HK-uka 2022
 
Hvert år arrangerer forbundet 
HK-uka, der masse tillitsvalgte 
samles. Bransjerådene har 
sine årsmøter, forbundsstyret 
har ett av sine møter her, 
konsernklubber og nye 
medlemmer inviteres til å delta 
på konferansen. En god porsjon 
av de som deltok på HK-uka 
kommer fra vår forening. 

Styrekonferanse
 
Mot slutten av året pleier styret å ha en styrekonferanse. På konferansen har vi årets 
siste ordinære styremøte, samt et faglig program for at hele styret skal være oppdatert 
på problemstillinger vi jobber med. Årets konferanse ble avholdt på Geilo. 

HK-uka 2022.

Styremøte i forbundsstyrerommet.
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Normalt sett avholdes jubilanttilsteningen i 
Folkets Hus i Oslo, men på grunn av manglende 
kapasitet der ble årets tilstelning arrangert på 
Bristol i stedet. Feiringen gikk av stabelen litt 
senere enn vanlig, og det ble derfor servert deilig 
julemat til alle som var tilstede. 

Kari Svendsen underholdt med visesang, Charlott 
Pedersen, Charlotte Dyrkorn og John Thomas 
Suhr var tilstede fra styret. Og ungdommen, ved 
Ailina Gaaren, holdt et tilbakeblikk til det året 
jubilantene ble medlem.

Deilig julemiddag

Kari Svendsen underholder Ungdommen gir et tilbakeblikk på året 
jubilantene ble medlemmer

John Thomas holder tale for jubilantene

Jubilanttilstelning
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Alle jubilanter

25-års jubilanter

40-års jubilanter
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Tillitsvalgtsenteret

Etter mange år med stadig vekst, og økt fokus 
på å være en selvstendig og robust fagforening 
i Handel og Kontor, ble det i 2021 vedtatt i 
foreningens representantskap at det var på tide å 
ta neste skritt i utviklingen av Norges største og 
flotteste fagforening. 

Eventyret startet i 2012, da foreningen besluttet å gå 
tilbake til sine røtter. Før dette hadde fagforeningen 
i stor grad vært preget av passivitet, og en ønsket 
å røske opp i dette. Et av de første stegene på den 
veien var å skaffe seg egne lokaler, for å få frem 
et skille mellom forbundet og fagforeningen. 
Kontorene i Møllergata 24 i Oslo ble dermed 
fagforeningens nye hjem. 

Etter hvert ble det ansatt en 
organisasjonsmedarbeider i foreningen, og med 
dette kom et økt fokus på å bygge sterke klubber 
og skolere tillitsvalgte i regi av fagforeningen. 
Noen år senere ble det besluttet å heller satse på 
frikjøpte tillitsvalgte, for å ha ressurser til å være 
synlig for og blant medlemmene. 

Innsatsen i disse årene har virkelig satt spor 
etter seg. Med en eventyrlig medlemsvekst på 
3 500 netto nye medlemmer siden 2012, fra 

15 118 medlemmer (2012) til 18 667 medlemmer 
(31.12.2020), ble det stadig tydeligere at 
avdelingens ambisjoner og behov hadde vokst ifra 
lokalene en da disponerte. 

Det var derfor meget gledelig når det ble 
kjent at det var ledig i flotte lokaler rett ved 
Youngstorget, ved hjertet av fagbevegelsen, i 3.etg. 
i Folketheaterpassasjen, som ble innflytningsklare 
våren 2022. Med nyoppussede lokaler med både 
kontorplass, kurslokale og et tillitsvalgtsenter 
kommer nye muligheter. Målet er at avdelingen 
skal være mer tilgjengelig både for medlemmer 
og tillitsvalgte, blant annet ved at tillitsvalgte kan 
benytte tillitsvalgtsenteret til sitt arbeid, og til å 
møte andre tillitsvalgte. 

Med nye, store kurslokaler i eget hus, er det 
enklere å tilrettelegge for økt kursvirksomhet, 
men også medlems- og informasjonsmøter med 
medlemmer og tillitsvalgte. 

I tillegg gir det mulighet til at både klubber, og 
forbundet ellers kan benytte seg av lokalene når 
det er ledig, f.eks. til årsmøter og skolering. Dette 
bidrar til at flere medlemmer og tillitsvalgte enn 
før får et forhold til fagforeningen. 

De gamle lokalene

Tanken bak de nye lokalene
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Under byggingen - oppussingen

Planene om å flytte inn i nye lokaler startet 
allerede i 2021. Under korona-pandemien ble 
det tydeligere enn før hvor lite hensiktsmessige 
lokalene vi hadde på det tidspunktet var. Det 
var vanskelig både å kunne ha styremøter, 
samt å kunne ha informasjonsmøter med 
medlemmer. Ved flere anledninger måtte vi leie 
eksterne lokaler for å få gjennomført møter med 
medlemmer, og med stadig økende priser for å leie 
lokaler ble dette fort veldig dyrt. Samtidig hadde 
vi kommet til et punkt der det føltes naturlig å 
oppjustere ambisjonene for arbeidet vårt. 

En viktig nøkkel i dette var en endring på 
inntektssiden vår. Der vi tidligere hadde driftet 
ved å spise av egenkapitalen vår, etterfulgt av å 
drifte på overskuddet av investeringene vi hadde 
gjort, skulle vi nå få inntekt basert på vår andel 
av kontingentinngangen. Dette ga oss helt andre 
økonomiske rammer enn det vi hadde hatt 
tidligere. 

Etter flere befaringer i lokalene, la styret frem 
for representantskapet en virksomhetsplan som 
inkluderte en avgjørelse om å gå for å flytte til nye 
lokaler høsten 2021, som ble enstemmig vedtatt. 

Siden lokalene skulle pusses opp, fikk vi vært 
med å påvirke hvordan de skulle se ut, for at de 
i størst mulig grad skulle kunne oppfylle våre 
behov. Vi hadde et særlig fokus på kurssalen og 
fellesarealene her. 

Kurssalen er utstyrt med prosjektor, masse 
kontaktpunkter i gulvene, teleslynge og 
AV-utstyr. Møblene som ble kjøpt inn har fokus 
på å lett kunne brukes til ulike oppsett, tilpasset 
aktiviteten som skal avholdes, samt å kunne 
lagres når det ikke er i bruk. Målet er at vi skal 
kunne avholde flest mulige aktiviteter i våre egne 
lokaler, og utformingen bærer preg av dette. 

Fellesarealene består av kjøkken, arbeidsstasjoner, 
sosial sone og sittegrupper. Etter hvert er tanken 
at vi skal kunne åpne mer opp for spontane 
besøk til lokalet, der tillitsvalgte kan ta med 
seg laptopen sin dersom de trenger en plass å 
jobbe, hvor de også kan komme i kontakt med 
andre tillitsvalgte. Men enn så lenge er dette en 
ambisjon for fremtiden. Vi har i første omgang 
fokusert på å få på plass kurslokalene, som er 
mye brukt både av foreningen selv, men også av 
regionorganisasjonen og en del av klubbene våre. 

Prosessen
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Med innflytting i lokalene i midten av april, 
passet det helt perfekt å legge den offisielle 
åpningen av det nye tillitsvalgtsenteret til 1. mai. 
Fagforeningen har lenge hatt tradisjon for å 
arrangere en frokost for våre medlemmer på 1. 
mai, for så å gå i toget. Og for første gang kunne 

vi gjøre dette i våre egne lokaler. Det var nedsatt 
en 1.maikomité som sørget for innkjøp av mat 
og pynt, samt å gjøre lokalene klare. Den store 
dagen ble markert med taler, god mat og gode 
folk. Etter overstått frokost gikk både store og 
små ut for å gå i tog sammen. 

Formell åpning av lokalene
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Det var noen måneder overlapp mellom at vi 
tok over de nye lokalene, og at vi flyttet helt ut 
av de gamle. Og det passet egentlig fint, siden 
det ga bedre tid til å få gjort ting skikkelig. Når 
de gamle lokalene var tømt var det likevel litt 

vemodig å skulle si farvel til det som hadde 
vært foreningens hjem i 10 år. Men fremtiden 
ser lys ut idet vi tar fatt på vårt neste kapittel i 
fagforeningens historie.

Vi tar farvel med det gamle, og ønsker det nye velkommen
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Endring av region Østs geografiske område

Til årsmøtet i 2022 ble det løftet frem en sak som 
gikk ut på å endre det geografiske området som 
utgjør region Øst. I dag består region Øst av to 
fagforeninger, Oslo-Akershus Handel og Kontor 
og Østfold Handel og Kontor. Dette har vært 
tilfellet siden regionorganisasjonene ble etablert i 
forbundet tidlig på 90-tallet. 

Allerede ved etableringen av 
regionorganisasjonen protesterte blant annet 
Oslo-Akershus HK på at våre to foreninger skulle 
være en region. Dette kan vi relatere oss til i dag 
med tanke på at det er snakk om to veldig ulike 
foreninger både i størrelse og kultur. 

I tillegg er det bestemmelser i regionens 
retningslinjer som var ment å skulle bøte på 
forskjellene foreningene imellom, men som 
i realiteten har bydd på problemer for begge 
foreninger i ulike tilfeller. 

Totalt sett har dette ført til at regionorganisasjonen 
på mange måter oppleves som et unødvendig 
organ, en barriere mellom fagforeningene og 
forbundet, der ulike to foreninger møtes for å 
knive om penger og posisjoner. 

På bakgrunn av dette fremmet derfor 
avdelingsstyret ovenfor årsmøtet at en gjennom 
de demokratiske organene i forbundet skulle 
fremme forslag om å endre det geografiske 
området til region Øst. Vedtaket fra årsmøtet lød 
som følger: «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.»

På bakgrunn av dette årsmøtevedtaket sendte 
avdelingsstyret inn et forslag til årsmøtet i 
region Øst, med det samme innholdet. Forslaget 
ble vedtatt 30-15 stemmer, og sendt videre til 
forbundet for behandling i de rette organene. 

Det kan ikke legges skjul på at dette har ført til 
en del uro internt i regionen, som har krevet mye 
tid og energi for mange personer. Å starte denne 
prosessen var riktig, og burde nok vært gjort for 
lenge siden. Og vi tror at dersom endringen går 
igjennom i forbundets representantskap at det vil 
bli en positiv endring for alle de involverte i det 
lange løp.
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HK-medlemmer fra AUF sitt landsmøte får hilsningstale fra forbundsleder Christopher Beckham i Tillitsvalgtsenteret.

HK-folk på LO i Oslos årsmøte 2022.
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Lokal LO-ene 
Foreningen er medlem i fem ulike lokale 
LO-avdelinger. Fire av de har et styre som 
ledelsesform, vi spiller inn forslag på kandidater 
til disse styrene. Den femte, LO i Oslo, har et 
representantskap i tillegg til et styre. Foreningen 
velger selv hvem som skal møte i dette 
representantskapet på vårt årsmøte. I tillegg 
spiller vi inn navn på mulige kandidater til styret 
og utvalg. 
Vi etterstreber også få sende representanter til 
samtlige av årsmøtene i de lokale LO-ene vi 
er tilknyttet, samt å være representert i alle de 
lokale LO-avdelingene vi er tilknyttet.

Sandvika Folkets Hus 2022 
Sammen med Flyarbeidernes Forening, 
Fellesforbundet avdeling 1 Oslo – Akershus, 
Byggfagenes Felleskontor Bærum og Asker, 
Fagforbundet Bærum og Bærum Arbeiderparti 
eier fagforeninga Sandvika Folkets Hus i 
Skytterdalen 2. I henhold til avtalen med 
utbygger av nabotomta ble det i 2022 tilført 10 
millioner kroner til oppgradering av Folkets 
Hus i bytte mot inkludering av vårt uteareal 
i naboens byggeprosjekt. I forbindelse med 
overdragelsen var det et krav fra nabo at diverse 
heftelser knyttet til Sandvika Folkets Hus ble 
slettet. En av disse heftelsene var et «rente- og 
avdragsfritt lån» gitt av vår fagforening ifm. en 
tidligere oppgradering av det elektriske anlegget 
på Folkets Hus på 89 200,-. I praksis er dette 
å anse som ment som en gave, og heftelsen i 
en måte å synliggjøre vårt bidrag til Folkets 
Hus. I forbindelse med behovet for å løse ut 
heftelsene, oppfordret styret i andelshaverne til å 
la pengene «forbli» i Folkets Hus til bruk i videre 
oppgradering, noe styret i Oslo-Akershus HK 
selvsagt vedtok.
Tillatelse til oppføring av planlagt bygg på 
nabotomta er nå gitt, men oppføringen er 
ikke påbegynt. I denne forbindelse vil vi 
også bli eier av en kontorseksjon i nybygget. 
Større oppgraderinger av Folkets Hus var i 
utgangspunktet ønsket gjort i 2022, men har av 
forskjellige årsaker latt vente på seg. Dette gjør 
at nødvendige økte leieinntekter på Folkets Hus 
også blir noe skjøvet fram i tid mens renovering 
foregår.

Innspill til lokalpartienes programmer 
Foreningen pleier å få forespørsel fra partiene 
på venstresiden om å komme med innspill på 
arbeidsprogrammene deres til lokalvalgene i 
flere av kommunene vi er tilknyttet. Dette stiller 
vi selvfølgelig opp på, da det er viktig å få frem 
til partiene hvilke saker som er viktig for våre 
medlemmer, i håp om å påvirke politikken de 

vedtar. 

Innspilling av videoer til forbundets 
aksjonsuke på høsten 
Flere av avdelingens medlemmer fikk være med 
på å spille inn videosnutter som skulle brukes 
av forbundet i forbindelse med uke 38, deriblant 
flere fra styret. Videoene ble kjempefine, og ble 
delt i sosiale medier!

 
Spaniaprosjektet – Arven etter Franco 
Foreningen har over flere år vært del av 
en arbeidsgruppe som arbeider med å 
arrangere studieturer til Spania, for å lære om 
Franco-regimets påvirkning på Spania, både 
historisk og i dagens samfunn. Hovedformålet er 
å lære deltagerne om fascismens tendenser, med 
mål om å gjenkjenne og kunne motkjempe det 
i vårt eget samfunn. John Thomas og Oddbjørn 
fra styret reiste på turen i 2022. Charlott har 
sittet i arbeidsgruppa som arrangerer turen som 
representant fra oss.

 
Diverse fanemarkeringer

Andre aktiviteter

Markering til støtte for Tine-meieriet på Voss.

Markering til støtte for Tine-meieriet på Voss.
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22. juli markering.

Fanemarkering i regi av 
Industriaksjonen - januar 
2022.

Ingunn Gjerstad holder appell 
på demo for Industriaksjonen - 
februar 2022.

Markering om kontroll over 
vannkrafta - september 2022.

Støtte for barnehage- 
streiken - 2. november.

Støttemarkering for Ukraina.



32 3333

HK Ung Oslo – Akershus

Årsberetning etter årsmøtet 26.03.2022
Ungdomsutvalget ble valgt 11.10.22 og består av:

Fornavn Etternavn Verv Bedrift

Arbeidsutvalget:
Mathias Lind Høyning Leder Norsk Cøliakiforening ungdom

Ailina Gaaren 1. Nestleder

Elise Stokken 2. Nestleder Kiwi Bogstad

Håkon Magnussen Sekretær NHO Mat og Drikke

Styret:
Aïcha Traoré 1. styremedlem Meny Rykkin

Håvard Rensvold 2. styremedlem Norsk Tjenestemannslag

Jakob Wang 3. styremedlem SOS Veihjelp avd. Oslo

Håvard Lundkvist 4. styremedlem Meny Lambertseter

Kasper Christensen 5. styremedlem

Eirin Hammer 1. varamedlem Thune Gullsmed & Urmaker avd. Majorstuen

Oppsummering av året
Året 2022 begynte med en ny nedstenging. 
Aktiviteten har vært begrenset og sporadisk, 
med lite kontinuitet i medlemstilbudet. I vår 
gjennomførte vi et digitalt møte for å diskutere 
resultatet til Virke-HK oppgjøret. I høst 
gjennomførte vi et årsmøte der vi vedtok en ny 
handlingsplan og et nytt utvalg. Etter oppstart 
for nytt utvalg har tiden gått til å utarbeide en 
aktivitetsplan for 2023. 

Aktivitetene våre gir ofte gode tilbakemeldinger 
med jevnlig tilførsel av nye fjes som ønsker å 
engasjere seg videre. 

Vi vil og trekke frem et godt samarbeid med 
avdelingen og regionen sitt ungdomsutvalg.

Representasjon 
Ungdomsutvalget har vært synlig i en rekke ulike 
arenaer, deriblant:

•  Avdelingsstyret i Oslo-Akershus HK og 
aktiviteter i regi av avdelingen

• Representantskapet i Oslo-Akershus HK

•  Ungdomsutvalget i Region Øst og aktiviteter i 
regi av utvalget

• Representantskapet i LO i Oslo

• LO i Oslos ungdomsutvalg

• Norges Sosiale Forum

• LO i Oslos antirasistiske utvalg

I tillegg til disse aktivitetene:

• Uke 6

• LOs sommerpatrulje

• HKs sommerkonferanse

•  Høstkonferanse + årsmøte for  
HK Ung region Øst

• Valgmøte i HK Ung

• Vårkonferansen til HK Ung region Øst

• Jubilanttilstelningen

• Styrekonferansen i avdelingen

• Styrekonferansen i region Øst

• Årsmøte i Oslo-Akershus HK

• Årsmøte i HK region Øst

• Uke 38
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Årsmøte ungdomsutvalget - oktober 2022.

Årsmøte ungdomsutvalget - oktober 2022. Ungdommens årsmøte.

Ungdommens årsmøte.
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Handel og Kontors Pensjonistforening, Oslo
Årsberetning for perioden 22.02.2022 – 21.02.2023

Styret har bestått av:
Leder: Karin Bratberg

Nestleder: Brit Helen Sørhus

Kasserer: Oline Yksnøy

Sekretær: Unn Wigdahl

Varamedlem: Målfrid Aasen

Revisor: Mette Calmeyer

Valgkomité: Tove Farem

Hedvik Laberg

I perioden har det vært ni styremøter og ni 
medlemsmøter. 

Styremøter
Styret har holdt møter etter behov, vanligvis 
noen dager før medlemsmøtene. Ellers har 
styremedlemmene hatt mye kontakt per 
e-post og telefon. Etter avtale med HK Oslo og 
Akershus, har styret kunne benytte et møterom, 
Glassburet, i Folkets Hus i HKs lokaler. Vi har 
eget nøkkelkort. Vi setter stor pris på ordningen. 

Corona
Kun ett møte, januar, ble avlyst på grunn av 
Corona. 

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, kl. 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 
svært god stemning på møtene. 

Sommeravslutningen var på Stortorgets 
Gjestgiveri. Foreningen betalte for denne lunsjen. 
Juleavslutningen ble gjennomført på Rustad 
Treffsenter med nydelig mat og drikke. 

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. 

Andre aktiviteter
Ett medlemsmøte måtte avlyses på grunn av 
oppussing av Rustad Treffsenter. I stedet gikk vi 
på kino og så Utvandrerne. Mange møtte opp og 
likte alternativet. Foreningen betalte for kinoen. 

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. En 
ny bydel, Østensjø, får tilbud til våren 2023, det 
mottas med glede. 

Jazz
Jazzkonsertene, Kafé og Musikk, som PF inviterte 
til på Det Norske Teateret er et populært tiltak, 
og har startet igjen. Konsertene har flyttet og 
er nå på Røverstaden, Munkedamsveien 15. 
Konsertene koster kr 130,-

Nedleggelse og overgang
FFP har valgt å legge ned sin forening, men en 
del har valgt å gå over til vår pensjonistforening. 
HKs Pensjonistforening fikk ca. 10 medlemmer 
som vil delta på våre møter. De ønskes 
velkommen.

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

Antall medlemmer er pr. d.d. 27. Vi er en 
sammensveiset gruppe som trives godt sammen, 
men med tanke på fremtiden ønsker vi oss flere 
medlemmer.
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Bevilgninger gjennom året 2022

Til hvem: Beløp: 

Årsmøtebevilgninger

Nei til EU   3 000,-

Kvinner på Tvers   3 000,-

Somlinga går med trasiga skor   3 000,-

Forsvar folkeretten   3 000,-

Nettverket: Nei til baseavtale med USA   3 000,-

Broen til fremtiden   3 000,-

Foreningen fotballbane for jenter og gutter i Kobanê, Raqqa og Quamishlo   3 000,-

Støtte til Ukraina – Norsk Folkehjelp 10 000,-

Støtte til Ukraina – Røde Kors 10 000,-

Andre bevilgninger

Nervøse tider - podcastserie   1 000,-

Gå sakte-aksjon Bertil O. Steen   2 000,-

Norsk Folkehjelps 1.mai aksjon   2 000,-

Norges Sosiale Forum - Globaliseringskonferansen   2 000,-

Streikende arbeidere Clover Sør-Afrika   2 000,-

Norges Sosiale Forum – generelt arbeid 2022   5 000,-

Handelskampanjen   5 000,-

Minnesmerke Nordens Klippe   5 000,-

Stiftelsen Flyktninghjelpen – Ukraina 2022 10 000,-

Totalt 75 000,-
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Årsmøtevalgte for perioden fra  
26. mars 2022 til årsmøtet 2023

Fornavn Etternavn Verv Bedrift

Arbeidsutvalget:

John Thomas Suhr Leder Oslo-Akershus Handel og Kontor / Norli Universitetsgata

Charlott Pedersen Nestleder Lampemagasinet AS avd. Carl Berner

Charlotte Dyrkorn Sekretær Industri og Energi / LO (fra september 2022)

Aïcha Traoré (t.o.m. 11.10.2022) Ungdomsrepresentant Meny Rykkinn

Mathias Høyning (f.o.m. 
11.10.2023)

Ungdomsrepresentant Norsk Cøliakiforening Ungdom

Avdelingsstyret:

John Thomas Suhr Leder Oslo-Akershus Handel og Kontor / Norli Universitetsgata

Charlott Elise Austbø Pedersen Nestleder Lampemagasinet AS avd. Carl Berner

Charlotte Dyrkorn Sekretær Industri Energi / LO (fra september 2022)

Mikael Kristoffersen Kasserer Coop Norge AS Hovedkontor

Fawsi Adem 1. styremedlem Ikea AS

Rozina Nazar 2. styremedlem Travel Retail Norway avd. Gardermoen

Aïcha Traoré (t.o.m. 11.10.2022) 4. styremedlem / Ung.rep. Meny Rykkinn

Mathias Høyning (f.o.m. 
11.10.2023)

Ungdomsrepresentant Norsk Cøliakiforening Ungdom

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

Ellen Merete Thollefsen 4. varamedlem Zizzi avd. Jessheim / avd. Strømmen 

Henrik Drivenes 5. varamedlem Human Etisk Forbund

Morten Hermansen 6. varamedlem Voice Norge

Ungdomsutvalget:

Arbeidsutvalget HK Ung:

Mathias Lind Høyning Leder Norsk Cøliakiforening ungdom

Ailina Gaaren 1. Nestleder

Elise Stokken 2. Nestleder Kiwi Bogstad

Håkon Magnussen Sekretær NHO Mat og Drikke

Styret HK Ung:

Aïcha Traoré 1. styremedlem Meny Rykkin

Håvard Rensvold 2. styremedlem Norsk Tjenestemannslag

Jakob Wang 3. styremedlem SOS Veihjelp avd. Oslo

Håvard Lundkvist 4. styremedlem Meny Lambertseter

Kasper Christensen 5. styremedlem

Eirin Hammer 1. varamedlem Thune Gullsmed & Urmaker avd. Majorstuen

Kontrollkomiteen:

Bjørn Arne T. Christensen Leder

Berit Aaker Medlem
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Øyvind Tord Lier Medlem

Sissel Traavik Vara

Arne Bernhardsen Vara

Nina Hovda Johannesen Vara

Valgkomiteen:

Tormod Aarum Leder Ikea Furuset

Sissel Weholdt Medlem Pensjonist

Li-Mei Berglid Medlem LOs regionskontor Oslo og Akershus

Kim Emil Halvorsen Medlem Oda 

Håvard Lundkvist Medlem Meny Lambertseter 

Representantskapet:

John Thomas Suhr          1. representant Oslo-Akershus Handel og Kontor / Norli Universitetsgata

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

Charlotte Dyrkorn          3. representant Industri og Energi / LO (fra september 2022)

Fawsi Adem          4. representant Ikea AS

Rozina Nazar          5. representant Travel Retail Norway avd. Gardermoen

Trine Dahlstrøm          6. representant Meny Drøbak

Ellen Merete Thollefsen          7. representant Zizzi avd. Jessheim / avd. Strømmen

Aïcha Traoré          8. representant Meny Rykkin / Ungdomsrepresentant t.o.m. 11. oktober

Mathias Lind Høyning          8. representant Norsk Cøliakiforening ungdom / Ungdomsrepresentant 
f.o.m. 11. oktober

Kan Min Lin          9. representant Cappelen Damm AS

Kateryna Bilokin        10. representant Ikea avd. Kundesenter

Mona Iren Trøber Smith        11. representant Coop Obs Lillestrøm

Siri Nantiya Leithe        12. representant DHL Express (Norway)

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

Una Pasovic        19. representant Norsk Studentorganisasjon

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

Sebahudin Seceragic        25. representant Coop Mega Sandaker

Tormod Aarum        26. representant Ikea Furuset

Andreas Olsen        27. representant Fagforbundet avd. Hovedkontor

Lisa Katrin Wensberg        28. representant Nei til EU

Oddbjørn Snekkerbakken        29. representant Ark Egertorget

Mikael Kristoffersen        30. representant Coop Norge AS Hovedkontor

Nina Annette Brattvoll   1. vararepresentant Caritas Norge

Rehema Abdul Wahab   2. vararepresentant Coop Obs Alnabru

Mari Skogli Eriksen   3. vararepresentant Zizzi avd. Oslo City

Håvard Lundkvist   4. vararepresentant Meny Lambertseter

Bjørn Brander   5. vararepresentant Power avd. Slependen

Monica Hekkvang   6. vararepresentant Miele AS

Marjan Mohammadzadeaezami   7. vararepresentant Kicks avd. Glassmagasinet

Per Øivind Eriksen   8. vararepresentant Norsk Folkehjelp avd. Hovedkontor

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

Mathias Lind Høyning 12. vararepresentant Norsk Cøliakiforening ungdom (t.o.m. oktober)

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

Bjørn Berdahl 17. vararepresentant Klassekampen AS

Frank Tommy Kristiansen 18. vararepresentant Coop Mega Fjellhamar

Magnus Buflod 19. vararepresentant Norsk Sykepleierforbund avd. Hovedkontor

Ole Magnus Eide 20. vararepresentant Coop Mega Fjellhamar

Thomas Hagen Grøvslien 21. vararepresentant Kolonial.no (byttet navn til Oda)

Malena Asbjarnardottir 22. vararepresentant Loomis Norge avd. Oslo

Dalia Salih 23. vararepresentant Rituals Cosmetics avd. Ski Storsenter

Aisha Butt 24. vararepresentant Mondelez Europe Services NUF

Niklas Engelsen 25. vararepresentant Plus+

Runa Bolstad Laume 26. vararepresentant Landsorganisasjonen i Norge Hovedkontor

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

Christian Kaborg 28. vararepresentant Ikea Furuset

Hege Skyttersæter 29. vararepresentant Meny Gystadmarka

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 Handel og Kontor / 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 Fjelstad   9. Representant Rødt

Lisa Katrin Wensberg 10. Representant Nei til EU

Oddbjørn Snekkerbakken 11. Representant Ark Egertorget

Una Pasovic 12. Representant Norges Astma- og allergiforbund

Dalwinder Singh 13. Representant Ikea Furuset

Agnes Viljugrein 14. Representant Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo

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

Rehema Abdul Wahab   3. vararepresentant Coop Obs Alnabru

Alexander Sandvik   4. vararepresentant Fellesforbundet avd. Hovedkontor

Mathias Lind Høyning   5. vararepresentant Norsk Cøliakiforening ungdom

Thomas Hagen Grøvslien   6. vararepresentant Kolonial.no (byttet navn til Oda)

Sebahudin Seceragic   7. vararepresentant Coop Mega Sandaker

Henrik Drivenes   8. vararepresentant Human Etisk Forbund

Torgrim Kokaas   9. vararepresentant Studieforbundet AOF Norge

Tonje Tarud 10. vararepresentant Norges Bedriftsidrettsforbund
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Hanne Berit Nøstvik 11. vararepresentant Rødt

Oddbjørn Snekkerbakken 12. vararepresentant Ark Egertorget

Kristian Horpestad 13. vararepresentant

Magnus Buflod 14. vararepresentant Norsk Sykepleierforbund avd. Hovedkontor

Ingvill Hunsrød 15. vararepresentant Fagforbundet Hovedkontor

Erik Eikdalen 16. vararepresentant Heismontørenes fagforening

LO i Asker og Bærum:

Jens William Holm Hagen Styremedlem Hennes & Mauritz avd. CC Vest

LO Nedre Romerike:

Runa Bolstad Laume Styremedlem Landsorganisasjonen i Norge Hovedkontor

LO Øvre Romerike:

Rozina Nazar Styremedlem Travel Retail Norway avd. Oslo Lufthavn

Ellen Merete Thollefsen Varamedlem Zizzi avd. Jessheim / Zizzi avd. Strømmen

LO i Follo: 

Fawsi Adem Medlem valgkomiteen Ikea AS
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Medlemsutvikling - tabeller

2022 2021 2020 2019 2012

Ordinære medlemmer (inkl. bi-medlemmer) 13 901 14 141 13 559 12780 10770

Økning ordinære medlemmer fra året før -240 582 779    

Økning ordinære medlemmer fra året før i prosent -1,7 % 4,3 % 6,1 %    

Medlemmer på tariffavtale 8 536 8 854 8 677 8409 7050

Økning fra året før -318 177 268    

Økning fra året før i prosent -3,6 % 2,0 % 3,2 %    

Totalt alle medlemmer 19 010 19 408 18 667 17663 15118

Total økning fra året før -398 741 1 004    

Total økning fra året før i prosent -2,1 % 4,0 % 5,7 %    

Hvorav:          

Studenter/lærlinger/elevmedlemmer 1 271 1 319 1 229 1018 812

Økning fra året før -48 90 211    

Økning fra året før i prosent -3,6 % 7,3 % 20,7 %    

Æresmedlemmer/Pensjonister/uføre: 3 807 3 855 3 856 3845 3691

Økning fra året før -48 -1 11    

Økning fra året før i prosent -1,2 % 0,0 % 0,3 %    

Innmeldte: 3230 3899 3856 2957  

Utmeldte: 3439 2732 2732 2168  

Differanse -209 1167 1124 789  

Sum av overføringer fra Oslo-Akershus til andre deler 
av HK 189 426 120 154  
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587 812 660 858 852 946 948 980 1018
1,229 1319 1470

3669 3691 3711 3778 3805 3822 3878 3902 3845
3,856 3855 3807
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UTVIKLING FORDELING MEDLEMSKATEGORIER
Ordinære medlemmer (inkl bi-medlemmer) Studenter/lærlinger/elevmedlemmer

Æresmedl/Pensjonister/uføre: Bi medlemmer
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TOTALT ANTALL MEDLEMMER MED OG UTEN 
TARIFFAVTALE

Medlemmer på tariffavtale Ordinære medlemmer uten tariffavtale Totalt alle medlemmer

Utvikling fordeling medlemskategorier

Totalt antall medlemmer med og uten  
tariffavtale
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Notater
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Youngstorget 2B, 0181 Oslo, post@handelogkontor.org, www.handelogkontor.org
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