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SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON

Styret har bestått av følgende medlemmer:

Leder:

Tove H Markussen

Rådhuset

Nestleder:

Ella Brith Strand

Rådhuset

Styremedlemmer:

Ragnhild Hakkebo

Hovedtillitsvalgt

Ove Johan Skog

Rådhuset

Anna Mortensen

Rådhuset

Sylvi Rubje

Rådhuset

Det har vært avholdt 7 styremøter i SKA i perioden 13.01.2016 – 10.01.17
Det har vært avviklet medlemskonferanse den 11.02.16 på fagforeningens kontor på
Stortorget. 18 medlemmer var tillstede. Det ble avviklet valg der undertegnede ble valgt inn
som leder for 2 år. Ingrid Johannessen stiller ikke til gjenvalg som styremedlem – mens Anna
Mortensen går inn som nytt styremedlem for 2 år. Håvard Sandberg stiller heller ikke til
gjenvalg.
Jan Tore Olsen og Stein Evert Martinsen fra SNN holdt foredrag om forsikring og LO-favør.
Åshild Fredriksen som er leder i SKA i Troms fylke informerte litt om hva som rører seg på
fylkesplan.
Bjørn Willumsen leder i Fagforbundet 177 informerte om situasjonen etter valget.
01 mars 2016 var vi noen fra hovedstyret på Manifest årskonferanse på Sentrum Scene i
Oslo. «Framtidas Norge»
05 – 07.04.2016 var vi i Fredrikstrad på storbykonferanse – men utrulig flott by og en veldig
bra konferanse.
14.04.2016 var det ragionalsamling på SAS.

Kontoransattes dag ble avviklet med at vi sendte blomst og litt fagforbundsting til de
kontoransatte som fortjente det 27.04.2016.
«Førstemaifrokosten» ble som vanlig avviklet på foreningskontoret på Stortorvet 01.05.2015
med påfølgende tog.
Fagforbundsuka var i år delt i to økter. Første del var uke 25. Her var det fra fagforeningen
gjennomført arbeidsplassbesøk. Det ble utdelt inforskriv om pensjon og tariff, samt litt små
ting fra kontoret. Andre del av fagforbundsuka ble avviklet i uke 48. På morgen tirsdag
29.11.16 delte SKA ut boller og kaffe på Rådhustrappa – folk var veldig fornøyd. Det var også
servering av kaffe og vaffler i Storgata.
Leder Tove H Markussen og nestleder Ella Britt Strand valgte å trekke seg i SKA styret ved
årskonferansen som blir avholdt januar 2017.

Tromsø 14.01.16

Tove H Markussen
Leder i seksjon kontor og administrasjon

