Årsberetning 2018
Stockfleths Baristaklubb
Det ble gjennomført årsmøte, med valg av tillitsvalgte på alle avdelinger, samt
klubbstyre/arbeidsutvalg (J. Smaavik, I. Gipling og K. T. Klevengen). I. Gipling trakk seg som
følge av jobbytte fra klubbstyre/arbeidsutvalg, og det ble ikke foretatt supplering.
Vi har tariffavtaler på følgende avdelinger: MM, TH, LG, SK, PG og FB, og krav om avtale er
sendt på SV. Vi har også medlemmer på OC. FB har ingen medlemmer, avtalen faller 2020.
Vi har tvunget frem avtale om felles representasjon for arbeidsutvalget, og et fungerende
samarbeid med HR/Drift i form av månedlige møter.
Det er fortsatt uenighet mellom NHO og Fellesforbundet om stillingen “avdelingsleder” kan sies
å være ledende- eller særlig uavhengig, og styret har løpende informert forbundet om
utviklingen, herunder presset som avdelingslederne har blitt utsatt for fra admin. Forbundet og
FLT er begge trygge på at avdelingslederstillingen ikke kan sies å være ledende- eller særlig
uavhengig og vi følger denne saken videre etter årsmøtet. Status per d.d.: Lønnskrav er sendt
for én avdelingsleder (29.01.2019), og Fellesforbundet sentralt har kontaktet NHO for å avholde
drøftingsmøte angående tilhørighet.
K. T. Klevengen ble valgt inn i styret i fellesforbundets avd. 10, noe som har ført til en effektiv
informasjonsflyt mellom klubb og avdeling, noe som må kunne sies å styrke klubbens
handlekraft betydelig.
Det ble avholdt lokale forhandlinger, uten at vårt krav ble innvilget, og saken ligger nå hos
Fellesforbundet da vi har tvistet på uenigheten.
Styret har ikke avholdt noen formelle styremøter, men har kontinuerlig kontakt via fb/slack.
Det har ikke vært avholdt medlemsmøter.
AU har fått tilgang til opplæring, slik at informasjon om klubben blir gitt.
AU har hatt et fokus på sykdom / ledige vakter, og har blitt lovet at dette jobbes med.
AU har sørget for at det har blitt gjennomført valg av verneombud på korrekt måte.
AU har fått innvilget to lønnskrav på vegne av to enkeltmedlemmer, samt ett krav om stilling
som ble nektet på bakgrunn av fagforeningsmedlemsskap. Vi har vunnet frem i alle sakene, og
bedriften tok stillingskravet alvorlig og kom med en beklagelse.

AU har fått tilgang til låsbart skap (november 2018), og fikk tilbud om pc/pad 29.01.2019.
AU har vervet medlemmer sporadisk, og p.d.d. Har klubben 25 medlemmer. Tre har meldt seg
ut i 2018, og resterende frafall skyldes at medlemmene har sluttet.
K. T. Klevengen har gjennomført FTV-serien på 4 kurs, og J. Smaavik, har tatt FTV 1 og 2.
AU har fått aksept for at svinn kan spises ETTER avdelingen er stengt for dagen.

AU blir rådført i utarbeidelse av varslingsrutiner som skal komme ultimo januar 2019
Innkalling til årsmøte ble gjort i tide, og det forelå en sak fra medlemmene innen fristens utgang.
Arbeidsutvalget har også benyttet muligheten til å foreslå kontigent.
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