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              Elektroarbeidernes Fagforening 
               Hordaland, Sogn og Fjordane 

 

                   INVITASJON     
                            KLUBBLEDERKONFERANSE  

          Onsdag 5. september 2012 KL 0900 - 1500   
 

  Bergen Kongressenter – Håkonsgt  BERGEN 
 

             
Den sentrale del av Tariffoppgjøret 2012 er vedtatt og de lokale bedriftsvise tilpassningsforhandlingene er på 

trappene.  

Det blir spesielt fokus på denne problemstillingen og hva som kan og må gjøres for å ta ut de ansattes andel av 

verdiskapning.  

Ta gjerne med de lokale § 3E avtalene. 

Ut over dette vil vi også berøre en del andre saker som vi jobber med i fagforeningen. 

I tråd med ovennevnte har vi laget følgende saksliste: 

Saksliste: 

 kl 0900  1. Åpning 

kl 0910  2. Tariffoppgjøret Landsoverenskomsten for Elektrofagene - LOK   

• Gjennomgang av uravstemningen 

• Status lokale forhandlinger i den enkelte bedrift 

o Nivå på krav – tilbud – inngåtte avtaler 

o Argumentasjon 

kl 1130   Lunsj 

 

kl 1215  3. Landsomfattende kampanje – faste ansettelser/sosial dumping 

• Vi følger opp lokalt den sentralt vedtatte aktivitetskampanje for faste 

ansettelser. Dette inngår som en del av den fokus vi har, og har hatt i 

fagforeningen har over lang tid på dette viktige tema.  

 

kl 1315  4. Vervekampanjen 2012 

• status  

• videre oppfølging 

 

kl 1345  5. Lokale saker i fagforening som vi jobber med 

• T – gebyr ordningen 

• Samarbeidsprosjekt med Nelfo Bergen og Omegn – Hvorfor slutter 

elektrikerne  

          

 kl 1415   Klubbenes spørsmål/tema             

• her kan klubbene ta opp egne tema og spørsmål 



Vi vil legge inn litt arbeid i summegrupper underveis – med påfølgende spørsmål og 
kommentarer. 

Vi ber om at alle klubbene er representert på klubblederkonferansen. Dersom ikke klubbleder kan møte 

– er det selvsagt anledning for en annen tillitsvalgt å komme i stedet. Sørg for at klubben din er 

representert på møtet. 

For klubber med nye tillitsvalgte, kan de få møte med 2 deltakere om de ønsker det. 

Vi dekker tapt arbeidsfortjeneste samt reiseutgifter og overnatting om noen trenger dette. Husk 

dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste. For overnatting eller flybilletter – kontakt Le Hang eller 

Vigdis på kontoret. 

 

            Elektroarbeidernes Fagforening 
Hordaland, Sogn og Fjordane 

    Ove Toska sign    

 

 

Bergen, den 28. august 2012 


