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2017-09-06 

  Skype 

Tilstede:  Thomas Holde, Birthe Lysne, Jens Arne Aanby, Jan Arne Karlsen, 
Forfall: Trond Åsheim, 

  
Sak  25/17 Forberedende møte 7. september 
  
 Hva skal foreningen mene om dette mellomoppgjøret? Potten er for YS-S, LO, Unio og 

uorganiserte på 0,8 %, ca 1,7 mill. 
  

Vedtak: Forhandle med arbeidsgiver om følgende; 
 Uorganiserte har ordinær forhandling 
 Egen pott for å rette på lønnsmessige skjevheter 
 Fast kronetillegg til alle 

  
Sak  26/17 Gaver v/ 50 og 60 års fødselsdag og 25 års medlemskap 
  
  
  

Vedtak: Ved 50 og 60 års markering, sum oppad til kr. 400,- I samarbeid med LTV høre om det 
skal gis som gavekort 
25 års medlemskap markeres med diplom og gavekort på kr. 400 etc og event kake i et 
medlemsmøte. Thomas sjekker hva Delta sentralt har for slags retningslinjer på dette 

  
Sak 27/17 Nytilsatte 
  
 Hvordan forholder vi oss til listene over nytilsatte og når vi vet at noen er nytilsatt? 
  

Vedtak:  LTV følger opp på sin arbeidsplass, men med hjelp og oppfølging av også andre, av 
styret. Dette spesielt i forhold til hovedkontoret i Tønsberg, hvor vi per i dag, ikke har 
noen stedlig representant. Jan Lie sitter til daglig i Kristiansand. 

  
Sak 28/17 Representantskapsmøtet 2018 
  
 Hvor og hvorledes? 
  

Vedtak Trond har undersøkt med Kielferga, og fått et tilbud. 
Trond bes i tillegg undersøke muligheter for å dra til Sverige(med mulighet til å besøke 
et "trygghetens hus", redningsverket) 
Beslutning på neste styremøte, medio oktober 

  
Sak 29/17 Informasjon om økonomi 
  
 OU midler blir ikke lenger automatisk overført, til noen foreninger i YS. Dermed er det 

63000,- som det er budsjettert med, ikke med i regnskapet. Men, takket være flere 



medlemmer og at vi får dekt reise/opphold på IDF-V møter for 2 representanter, vil vi 
allikevel komme ajour, slik det ser ut nå. 
Kontingenten til Delta øker neste år, og vi er nødt til å begynne å se på om 
medlemskontingenten på 1,2% er for liten. I tillegg har andre organisasjoner et tak på 
ca 570,-.  
MEN, vi skal tenke oss meget godt om før vi øker kontingenten, men det kan være 
andre ting vi kan spare inn på. 
Det foregår en OU-prosess i YS-S og Delta, og jeg ønsker å være litt i forkant og 
orientere/diskutere videre budsjettbehandling, og i den forbindelse se på vedtektene og 
ha et rep.møte neste år som er rimeligere enn 2017 

  

Vedtak Til etterretning 

  
Sak 30/17 Eventuelt 
  
 Leder vil fortsette å sende epost til LTV, for videresending til alle medlemmer. I tillegg 

er det et ønske om at flere bruker vår Facebook side. 
  

Vedtak Til etterretning 
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