
Møtereferat oppstratsmøte for Stockfleths’ baristaklubb  
 
Den 12.12.17 ble det holdt oppstartsmøte i Stockfleths’ baristaklubb i Prinsensgate 6. 
 
 
Til stede: Kim Tomas L. Klevengen, Ingrid Gipling, Mikael Gursli, Espen Stokkan-Smith, Sebastian E. 

Nielsen, Helene V. Dahl, Hanne Fjelddalen 
 
1. Åpning av møtet 
Ordstyrer Kim Tomas åpnet møtet 20:00 
 
2. Valg av referatkontrollør(er) 
Møtet valgte Helene og Sebastian til å kontrollere referatet. 
 
3. Gjennomgang og vedtak av vedtekter  
Vi gikk i gjennom klubbens vedtekter utarbeidet av Kim Tomas. Vedtektene baserer seg på 
standardvedtekter for klubber organisert under fellesforbundet. Vedtekter kan kun endres v/årsmøter ved 
faktisk flertall, altså minst 51%. 
 
Enighet om at vi ikke trenger grupper med eget styre per avdeling, og dropper derfor hele paragrafen om 
dette. 
 

§4 er endret fra standard ved at det er fjernet en setning vedrørende grupper. 
Ingrid fremmer også forslag om å legge til noen om helse og det psykososiale miljøet i klubbens formål, 
og vi ble sammen enige om å legge til «(…)arbeidsvilkår, herunder bidra til et godt psykososialt 
arbeidsmiljø og forsvarlig HMS» 
 

§7 endres tilbake til standard at leder om mulig skal velges blant ansatte med 2 års ansenitet. 
Kim Tomas fremmer også forslag om å legge til noe om kjønnsbalanse i styret, som alle på møtet var 
enige i og formulerer det slik i forlengelsen av første avsnitt « Det skal etterstrebes en balansert 
sammensetning av kjønn i styret 
 

§2 endres til «Klubben har sitt kontor i Stockfleths’ Hovedkontor» 
 
Vedtektene blir enstemming vedtatt  
 
 

4. Valg av interimstyre 
Vi valgte et styre som skal sitte fram til årsmøtet i februar 2018: 
 
Hanne F. var eneste som stilte til sekretær/kasserer, ble innstilt 
Ingrid G. var eneste som stilte til nestleder, ble innstilt 
Kim Tomas K. meldte interesse for å være leder og tillitsvalgt 
Leder ble stemt fram ved anonymt valg: 5 stemmer til Kim Tomas K. og 2 blanke stemmer. 
 
5. Valg av valgkomite 
Helene Vindenes Dahl og Mikael Gursli ble begge fremmet som gode kandidater med begrunnelse at de 
begge har lang erfaring i bedriften. 
De ble dermed valgt til valgkomite til årsmøtet februar 2018 



 
6. Eventuelt 
Styret skal for å jobbe mot klubbens formål se på muligheter for å bedre HMS-rutiner, ved bl.a. 
 Brannøvelse og opplæring av brannansvarlig 
 Utdeling av HMS-perm som må leses og signeres av alle ansatte, bør skje rett etter  
 kontrakt er skrevet 
 Opplæring i håndtering av ran, veldig berusede gjester o.l. 
 Bedre oppfølging i HMS,  
Sebastian foreslår at vi kan spørre Steinar Paulsrud og Thomas fra Kaffebrenneriet om deres HMS-perm 
for inspirasjon 
 
Styret har som formål å få innført tariff med ønske om å unngå streik. 
 
Forslag om at styret skal jobbe for å innføre en kunnskapsperm ala Stockfleths A-Å 
 
Eirik Stene har ønsket mer spesifikke historier eller eksempler på ganger han har tråkket over streken for å 
få et bedre bilde av problemene vi ser ved hans lederstil. Dette vil bli tryggere å lettere å få til nå som vi 
har fått en tillitsvalgt til å enten prate for oss eller være med på møtet.  
 
Det er noen avdelingsledere som var overrasket og ønsket mer åpenhet i denne proseessen vi nå har 
startet. Det har også blitt kalt et bakholdsangrep på driftsmøtet. 
Til dette svarer flere på møtet at Fellesforbundet har vært på samtilige kafeer to ganger for å rekrutere og 
prate om organisering, at de fleste avdelingsledere har pratet direkte med noen av de som er organisert og 
at vi har invitert til et allmøte for å diskutere, informere og høre på de som er motvillige til tariff. Vi er 
likevel alle enige om at vi trenger bedre kommunikasjonskanaler både mellom avdelinger og ansatte og til 
administrasjonen. 
 
Styret må få ut informasjon til alle medlemmer av klubben om at de er tillitsvalgt, hvordan de kan 
kontaktes og hva deres oppgave er.  
 

 
Møtet ble avsluttet 21.40 
 
 
 
 
 
__Hanne Fjelddalen_________________________________ 
(Underskrift av møtereferent) 

 
 
 
Eventuelle kommentarer fra referatkontrollør(ene) 
 
 
 


