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              Elektroarbeidernes Fagforening 
               Hordaland, Sogn og Fjordane 

 

INVITASJON     

KLUBBLEDERKONFERANSE 
Torsdag 22. mars 2018 KL 0900 - 1500 

 

Bergen Kongressenter/Scandic Bergen City – Håkonsgaten Bergen 
             
LO sitt representantskap bestemt 27. februar at tariffoppgjøret 2018 i privat sektor skal gjennomføres som et 

samordnet oppgjør. Samordnet oppgjør vil si at LO skal forhandle på vegne av alle tariffavtalene som har NHO 

som motpart. Bakgrunnen for dette er at pensjon ble prioritert som hovedsak. Vår tariffavtale, 

Landsoverenskomsten for elektrofag, vil være en del av disse forhandlingene. Dette betyr at forhandlingene og 

eventuelt streik blir tidligere enn vanlig for vår del. 

 

Styret i fagforeningen har satt fokus på vår egen organisasjon og den siste tiden har det vært ute 

spørreundersøkelse til medlemmer, klubber og utvalg. Det legges opp til en liten gjennomgang samt diskusjon 

rundt problemstillingene og svarene som er kommet inn. 

 

I tråd med ovennevnte har vi laget følgende saksliste:   

Saksliste: 

 

 kl 0900  Åpning        

     

 kl 0910  Tariffoppgjøret 2018      

 Samordnet oppgjør status i forhandlingene så langt, inkludert kravene 

 Prosess videre  

o Tidspunkt for mekling og når vi kan være i streik 

o Streikeuttak, muligheter og hvordan dette fungerer i et samordnet 

oppgjør 

 Streikestøtte 

 Klubbens oppgaver 

 Fagforeningens organisasjon i forbindelse med streik  

 

kl 1200  Lunsj 

 

kl 1230  Fagforeningens organisasjonsprosjekt 

  

kl 1430  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 fly- eller båtbilletter (Norled)– kontakt oss på kontoret. 

 

Elektroarbeidernes Fagforening 

Hordaland, Sogn og Fjordane 

Atle Rasmussen sign 

 

Bergen, den 28. februar 2018 


