
Årsmøte i Stockfleths baristaklubb 29.01.2020 
 
Info fra Sparebank 1 /LO-favør 
 
 
Saksliste: 
1. Konstituering (oppstart av møtet) 
2. Årsmelding (året som er gått) 
3. Årsplan (året som kommer) 
4. Innkomne saker/forslag 
5. Valg 
 
Konstituering 

● Hanne og Marie signerer protokoll 
 
Årsmelding 

● Kim Tomas trekker fram viktige punkter fra årsberetningen 
○ Verving av medlemmer (fra 25 til 40 medlemmer siden samme 

tid i fjor) 
○ Nyopprettede tariffavtaler: HB, OC og SV 
○ Månedlige drøftingsmøter med bedriften 
○ Arbeid mot å få ansattrepresentant i styret (hittil godt over 30 

underskrifter) 
○ Uenighet om hvorvidt stilling som “Avdelingsleder” skal høre til i 

Fellesforbundet 
○ Lokale forhandlinger: hovedkravet ble ikke innvilget, men vi ble 

enige om en regulering av assisterendetillegg 
○ Godt samarbeid med bedriften angående introduksjon for nye 

ansatte 
○ Prosessen rundt avtale om arbeidstid er fortsatt underveis - det 

er nå fremlagt forslag fra bedriften og et motforslag fra 
hovedtillitsvalgte. Dette forslaget er nå til behandling hos 
bedriften 

○ Gjennomgang av deltakelse på diverse konferanser og kurs, 
samt andre verv i bedriften eller forbundet 

○ Kim Tomas trekker frem at Stockfleths er nesten 50% 
fagorganisert 

● Seks eller syv tillitsvalgte er påmeldt kurs i 2020 



● Arbeidsutvalget tar selvkritikk på innkalling til årsmøtet, da ikke alle 
får disse varslingene på Facebook, og vil se på løsninger for 
informasjon til medlemmene ved senere anledninger 

● Årsberetningen legges ut på nettsidene (www.baristaklubb.no) 
● Årsberetningen godkjennes ved akklamasjon (klapp i hendene) 

 
Årsplan 

● Fokus på fem punkter: 
○ Få på plass rullerende vaktlister og avtale om arbeidstid 
○ Fullføre underskriftsaksjon for å få valgt ansattrepresentant i 

styret 
○ Verving av medlemmer 
○ Styrke plasstillitsvalgte med kurs 
○ Styrke det sosiale samholdet i klubben 

● Spørsmål: hva betyr rullerende? 
○ Rullerende vaktlister betyr at hvis man jobber mandag, onsdag 

og fredag i oddetallsuker i januar, skal man også jobbe mandag, 
onsdag og fredag i oddetallsuker i april 

○ Denne vaktplanen har oppsigelsestid og vil derfor kunne endres 
etter behov (f. eks. ved nytt semester og nye timeplaner) 

● Andre ting som ikke er på plass som AU gjerne skulle hatt på plass: 
○ Kompensasjon for ødelagte klær på jobb 
○ Ved håndsopprekning viser flertallet av de fremmøtte vilje til å 

bruke uniform 
● Det er trådt fram en uformell lønningspilsansvarlig: 

○ Hannah Holm Aune  
○ Mål å holde lønningspils en gang i måned fra mars 

● Kim Tomas spør om noen har forslag til ekstra punkter på årsplanen 
○ Ingen forslag kom frem 

● Årsplanen vedtatt ved akklamasjon 
 
Innkomne saker/forslag 

● Ingen innkomne saker/forslag 
 
Valg 

● Valgkomité ble ikke vedtatt ved forrige årsmøtet, så det er derfor ikke 
nedsatt 

○ Arbeidsutvalget tar selvkritikk på dette 
● Anne Jorid Isaksen velges som plasstillitsvalgt for TH ved akklamasjon 

http://www.baristaklubben.no/


● Marie Vesterlid velges som plasstillitsvalgt for GB ved akklamasjon 
● Vegard Brandt Slevigen velges som plasstillitsvalgt for LG ved 

akklamasjon 
● Elsa Svenning velges som vara til Arbeidsutvalget ved akklamasjon 
● Helene Mjøs, Kim Tomas Klevengen og Julie Smaavik velges til 

Arbeidsutvalget ved akklamasjon 
● Hege Sofie Haugan velges som plasstillitsvalgt for HB ved akklamasjon 
● Mikael Gursli velges som plasstillitsvalgt for PG ved akklamasjon 
● Laila Halvorsen er allerede valgt som vara plasstillitsvalgt for MM 
● Sebastian Heltberg velges som plasstillitsvalgt for OC ved akklamasjon 
● Arne Sætre velges som plasstillitsvalgt for SV ved akklamasjon 
● Elsa Svenning velges som plasstillitsvalgt for Ski ved akklamasjon 
● Eventuelle endringer i plasstillitsvalgte kan gjøres ved avdelingsvise 

valg 
 
Årsmøtet heves 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatur protokoll: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanne Fjelddalen Marie Vesterlid 
 


