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Beretning for Ogf 2020
Styret i avdelingen
Kristin Mulleng Sezer, leder
Terje Fjellum, nestleder
Christian Bøhm
Bjørg Folkedal
Anders Weimoth
Anne Rønningsbakk
Eva Marie Schanke Aamodt
Lars Valentin Svensson

Vararepresentanter:
1. Yvonne Pettersen
2. Kristine Louise Bekkevold
3. Gunn-Eva Larsen
4. Marit Jørgensen
5. Emil Aftret
6. Monica Alvåg

De to første varamedlemmene er fast møtende, alle blir 
innkalt til styremøtene.

Medlemstall
I februar 2021 er det 656 yrkesaktive medlemmer mot  
640 i forrige beretning. Det totale medlemstallet er 2.196, 
som er en nedgang på 5 medlemmer. Til yrkesaktive 
regnes alle som ikke er permanent ute av arbeidslivet. Fra 
1. juli 2018 var antall hovedmedlemmer 568 og i februar 
2021 var det 562. Det er en nedgang på 4 hovedmedlem-
mer, så dette tallet er stabilt.

Det skjuler seg mange bak tallene, som 52 ledige og  
11 som er på ordningen med arbeidsavklaringspenger,  
26 er permittert og vi har 25 student- og elevmedlemmer. 
I tillegg er det 932 æresmedlemmer, og 523 medlemmer 
med kontingentfritak.

Møter og arrangementer
Styret har avholdt 8 styremøter i 2020, mens det er vært 
AU-møter etter behov. Kun to av møtene ble avholdt 
fysisk, resten ble avholdt digitalt på Zoom eller Teams. 
Grunnet pandemien ble årsmøtet utsatt til torsdag 27. 
august, og avholdt i lokalene til LO i Oslo, det var 14 med-
lemmer til stede. 

Halvårsmøtet ble avholdt i lokalene til LO i Oslo. Styre-
konferansen i 2020 ble arrangert i Sagveien. Styret hadde 
god tid til å diskutere veien videre i avdelingen, og laget en 
handlingsplan for 2020. 

1. mai 2020 ble digital, grunnet pandemien. Dette var 
LO i Oslos 1. mai-paroler 2020:

• Kamp for fast arbeid • Forby bemanningsbransjen  
• Hele og faste stillinger • 6 timers dag / 30 timers uke for 
alle • Vi krever klimajobber og aktiv næringspolitikk • 
Fellesskapsløsninger, ikke markedsliberalisme • Ja til fol-
kestyre og faglige rettigheter • Ut av EØS • Boliger for alle 
• Bygg ikke-kommersielt • Fjern gjengs husleie • Pensjon 
fra første krone • Pensjon å leve av • Stopp kapprustnin-
gen • Forby atomvåpen • Støtt kampen for fred, frihet 
og uavhengighet i Latin-Amerika • Anerkjenn Palestina, 

boikott Israel • Bekjemp rasisme, knus høyreekstremisme 
• Gjenreis asylretten • Nei til NorthConnect • Ut av Acer! 
• Nei! til dugnad på jobb • Ja! til hele og faste stillinger  
• Styrk fagopplæringen og profesjonsstudiene

Det lot seg ikke gjøre å avholde møter og arrangemen-
ter etter 13. mars, da landet ble stengt ned. Dette preget 
selvsagt aktiviteten i avdelingen.

Representasjon
Avdelingen er representert i Fellesforbundets Forbunds-
styre, med varaplass, og Representantskap, og i tariff/
bransjerådene for avis og sivil. I tillegg er Terje Fjellum 
ambassadør for Fellesforbundets prosjekt i Sør-Afrika, 
som er et samarbeidsprosjekt med Norsk Folkehjelp og sit-
ter i kontrollkomiteen i LO i Oslo og sitter som vara i Rødt 
Oslos bystyregruppe. Kristin Mulleng Sezer er styremed-
lem i Grafisk Utdanningsfond, sitter i klagenemnda for 
Mesterbrev og er vara i Nordstrand/Søndre Nordstrand 
Nei til EU. Videre er avdelingen representert i Stiftelsen 
Anker studentbolig, støttegruppa til Norway cup, støt-
tegruppa til havnearbeiderne, Nei til EU faglig utvalg, 
Rettferdig pensjon og representantskapet i LO i Oslo med 
to representanter.

Deler av styret har også vært representert på Trond-
heimskonferansen. 

Møter med klubber og bedriftsbesøk
Terje Fjellum har hatt flere møter på 07 Aurskog og 07 
Oslo rundt nedbemanning omorganisering, drøftelses- 
møte i VG. Møter med Helt Hjem rundt tariffavtalen, 
møter i TS Trykk rundt nedbemanninger og fulgte Dag-
blad-saken i lagmannsretten. Medlemsmøte på Posti, flere 
møter på Amedia Pakk rundt flyttingen og flere møter i 
Anker Studentboliger, 

Kristin Mulleng Sezer har hatt flere møter med Opplæ-
ringssenteret, møte med medlem om lønnsutbetalinger og 
flere møter i Frank kommunikasjon om nedbemanning. 
Møter med VG klubben, møte med Moltzau packeging 
om nedbemanning. Deltat på møter i Grafisk Utdan-
ningsfond og i fagforeningsforum. Møter hos Schibsted 
distribusjon om opprettelse av tariffavtale. Møter i GE 
Healthcare med et medlem som skulle over til uføretrygd. 
Møter i en sak om likelønn og jobbet med tariffoppgjøret, 
purret på klubbene og sendt inn resultatet.
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Avdelingens fane
Det har ikke vært et vanlig år, så fana og flaggene ble  
ikke benyttet 1. mai og 8. mars. Vi har vært til stede  
med fana på flere markeringer foran Stortinget, ved flere 
støttemarkeringer mot SIAN. Vi var på plass og støttet, 
vekterstreiken, busstreiken og markering for de permit-
terte. Markering mot ESAs angrep på norske regler mot 
sosial dumping. Vi prøver å stille der det er en arbeids-
kamp.

Typografiske Meddelelser
Arbeidet med medlemsbladet er fortsatt en prioritert opp-
gave for de tillitsvalgte i avdelingen. Det kommer fortsatt 
tilbakemeldinger til avdelingen om at medlemmene setter 
pris på bladet. Redaksjonen prøver å sette aktuelle saker 
på dagsordenen, men mest populære er reportasjene fra 
bedrifter og grafiske miljøer. 

Vår organisasjonsarbeider bidrar med artikler til bladet, 
men vi trenger fortsatt mer skrivehjelp. Så hvis det er noen 
som har lyst til å bidra er det bare og ta kontakt. TgM har 
et budsjett på omkring 150.000 i året, og har over 200 
abonnenter i tillegg til våre medlemmer. 

Organisasjonen
Det var mye arbeid rundt flyttingen fra Sagveien og inn i 
nye lokaler i Møllergata. Kostnadene ved flyttingen ble til 
sammen 169.870 kroner. De største postene var avgifter på 
avfallstømming, 43.636, flyttemannskaper og -biler, 42.896 
og IT-utgifter på 32.687 kroner. 

Nyinnkjøpt inventar kostet 15.553 og momsen ble på 
24.362 kroner. De resterende utgiftene var makulering, 
montering og esker/pakkepapir.

Vi har en bedret egenkapital etter salget av Sagveien 24, 
men har fortsatt et driftsunderskudd. Dette skal vi prøve 
og snu, men det vil fortsatt ta noen år før vi greier dette. 
Vi ser en liten bedring i kontingentinntektene, og antallet 
betalende hovedmedlemmer er stabilt de siste to årene. Vi 
må satse for å få opp medlemstallet, og ser at vi begynner 
å få flere medlemmer i reklame- og designbyråer. 

Vi merker et tøffere arbeidsliv, og våre medlemmer 
betaler en pris for dette. De store tradisjonelle grafiske 
bedriftene forsvinner, og nye dukker opp. Der er dessverre 
tradisjonene og kulturen for å være fagforeningsorganisert 
ikke tilstede. Det har vært en del nedbemanningssaker 
i 2020 også. Men det meste av tiden vår har gått med på 

å hjelpe medlemmer og klubber i permitteringssaker. Vi 
tapte dessverre Dagbladet-saken, og våre to medlemmer 
går en usikker fremtid i møte.

De totale inntektene til foreningen viser en nedgang på 
rundt 190.000 kroner siden forrige år, alt dette er kontin-
gentinntekter. Samtidig har kostnadene til foreninga økt 
med litt over 44.000 i samme periode. Dette skyldes i stor 
grad utgifter til flytting, utbetalte stønader til permitterte 
og økte husleiekostnader. 

Siste periode er det 107 medlemmer som har forlatt 
avdelingen, det er 14 flere enn i forrige beretning til års-
møte i 2020. Av disse er 40 rene utmeldinger, de aller fleste 
på grunn av overgang til arbeid utenfor grafisk bransje, 
dette er 7 flere enn i beretningen for 2020. De resterende 
utmeldingene er 8 overført til andre forbund, 6 strøket på 
grunn av restanse og 53 er døde. Inn i avdelingen er det 
kommet 78 yrkesaktive medlemmer.

Vi har et negativt driftsresultat før finansinntekter på 
1.885.341, det er 44.010 kroner dårligere enn i 2019. Dette 
skyldes først og fremst kostnader ved flytting og høyere 
husleieutgifter. Det har ikke blitt en ønsket gevinst på 
finansinntektene, da rentene på vår formue ikke ble som 
forventet grunnet lav rente. Resultat er derfor lavere enn 
budsjettert, og er på minus 1.674.002 kroner.

Vår mangeårige kontormedarbeider gikk av med AFP i 
juni 2020, vi takker så mye for innsatsen gjennom mange 
år. Stillingen vil ikke bli erstattet.

Aktiviteter
Det har ikke vært mange kurs og konferanser som avde-
lingen har deltatt på i år. De aller fleste har blitt avlyst eller 
arrangert digitalt. 

Terje Fjellum deltok på Trondheimskonferansen. Han 
er meddommer, og vært med i flere rettsaker. Deltatt på 
LO i Oslos representantskapsmøter i hele 2020 og sitter i 
kontrollkomiteen der. Han har avholdt flere kortkurs med 
tillitsvalgte. Terje Fjellum er ambassadør for Fellesforbun-
det / Norsk Folkehjelps prosjekt i Sør-Afrika og har deltatt 
på møter i støttegruppa for havnearbeiderne og støtte-
gruppa for palestinske barn til Norway Cup. 

Kristin Mulleng Sezer er valgt inn i representantskapet 
i Fellesforbundet. I tillegg er hun styremedlem i GU, er 
medlem av klagenemnda for mesterbrev og varamed-
lem i Nordstrand/Søndre Nordstrand Nei til EU. Kristin 
Mulleng Sezer har deltatt på konferanse på Gjøvik, Grafisk 
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mot 2020 og på Trondheimskonferansen. Møter i fagfo-
reningsforum. Redaksjonsmøter med redaksjonen i Tgm. 
Hun har også deltatt på en del digitale konferanser i regi 
av Fellesforbundet og LO i Oslo. 

Organisasjonsarbeidet i 2020
Medlemstallet øker og det ble tegnet to nye tariffavtaler  
i 2020. Året ble likevel sterkt preget av pandemien, slik  
at fysisk oppsøkende virksomhet har derfor vært umulig 
fra nedstengingen i mars. Det gikk mye ressurser, spesielt 
på våren og gjennom sommeren på å håndtere saker  
fra medlemmene, i hovedsak om permitteringer og  
oppsigelser. 

Vi opplevde også at mange potensielle medlemmer 
«hoppet ned fra gjerdet» og meldte seg inn i denne perio-
den. 

Det har resultert i at arbeidet med å etablere tariffavta-
ler i byråene har hatt god fremdrift på tross av pandemien, 
og det første tariffkravet ble sendt før jul. Der vi tidligere 
har hatt ett enkeltmedlem på en bedrift er det nå ofte 
to-tre medlemmer. 

I den grad det har vært mulig har vi arrangert  
medlemsmøter, men det har vært svært begrenset.  
Et viktig fokus har også vært å prioritere nye tillitsvalgte 
slik at de har fått kompetanse og trygghet til å ivareta sine 
verv. 

I november arrangerte vi en workshop med medlem-
mer i byråene i hele Norge for å forankre innholdet i en ny 
tariffavtale. Vi håper å gjenoppta møtevirksomhet, kurs og 
konferanser når pandemien tillater det. 

Samarbeid
Avdelingen er fortsatt godt fornøyd med samarbeidet med 
forbundet. Det gjelder både med distriktskontoret, som 
har saksbehandling i avdelingens juridiske saker, og med 
de ansatte på forbundskontoret.

Kontakten er god med de overenskomstansvarlige for 
våre avtaler, og avdelingen prøver også å informere om 
våre aktiviteter og problemstillinger.

Avdelingen har også god kontakt med LO i Oslo, som 
har stor betydning for det politiske arbeidet. Når det gjel-
der de andre lokale LO-avdelingene er aktiviteten sterkt 
varierende, og våre valgte representanter har liten kontakt 
med de lokale organisasjonsleddene. Samarbeidet med 
Fellesforbundets avdelinger i vårt distrikt er fortsatt godt, 

og vi har møter i fagforeningsforum i forkant av forbunds-
styremøtene. 

Bevilgninger på styremøter 
8. mars  1.500,00
Somliga går i trasiga skor,Solidaritetskonsert 
på Notodden bluesfestival  1.000,00
Kvinner på tvers 1.500,00
Industriaksjonen 2.000,00
Nei til EU i Sør-Trøndelag  2.000,00 
Til sammen kroner 8.000,00

Årsmøte i 2020
Det ble ikke et tradisjonelt årsmøtet, da det var begrens-
ninger i antallet grunnet pandemien. Årsmøtet ble avholdt 
i LO i Oslos lokaler med 14 deltakere.

Kristin Mulleng Sezer ønsket velkommen, og innkallin-
gen og dagsordenen for årsmøtet ble godkjent. Sezer trakk 
spesielt frem tre saker under åpningen: Korona situasjo-
nen, Nye lokaler, Reklamebransjen, Lønnsforskjeller og 
dårlige lønns- og arbeidsvilkår i reklamebransjen, Klub-
bene og kortkurs. Terje Fjellum refererte fra rettsaken om 
Dagbladet/Aller.
Årsmøtet vedtok uttalelser i følgende saker:
– Ingen rasister i våre gater.
– «Fredsplan» – Visker ut Palestina fra kartet.
– Støtt oppfordringen fra CSAAWU i Sør-Afrika.
Årsmøtet behandlet følgende forslag:
– Et nasjonalt og internasjonalt solidaritetsfond
Forslaget er fra årsmøtet i 2019, styrets innstilling ble 
vedtatt:

Vi har sett på muligheten til å sette av en del av fore-
ningens formue til et nasjonalt og internasjonalt solidar-
itetsfond. Vi ønsker ikke å sette av en del av formuen til et 
slikt fond, da vi har lang tradisjon til å støtte prosjekter 
som er viktige for oss både nasjonalt og internasjonalt. 
Vi fortsetter på samme måte som før, og støtter solidar-
itets-prosjekter når det kommer inn forslag på dette.

Bevilgninger på årsmøtet:
Ogfs pensjonistforening  40.000,00
Trykkerklubben   15.000,00
Manifest 10.600,00
CSAAWU i Sør-Afrika, via Norsk Folkehjelp 5.000,00
Norsk Folkehjelps 1. mai aksjon 5.000,00

Foto: Håvard Sæbø, LO Media
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Støtte til Beirut, via Norsk Folkehjelp 10.000,00
Nei til EU faglig utvalg  5.000,00
Fellesutvalget for Palestina 5.000,00
Amnesty International 2.500,00
Til sammen 98.100,00

Valg foretatt på årsmøtet:
Styret (2 år)
Leder: Kristin Mulleng Sezer, gjenvalg, 2 år
Nestleder: Terje Fjellum, ikke på valg, 1 år

Styremedlemmer: 
Christian Bøhm – Amedia Trykk Lillestrøm AS  
– ikke på valg, 1 år
Bjørg Folkedal – Postnord Strålfors – ikke på valg, 1 år
Anne Rønningsbakk – Amedia – gjenvalg, 2 år
Anders Chris Weimoth – Schibsted Trykk Oslo AS  
–  ikke på valg, 1 år
Eva Mari Schanke Aamodt – Julius Ørenberg  
Bokbinderi AS – ny, 2 år
Lars Valentin Svensson – TS Trykk Oslo AS – ny, 2 år
Vararepresentanter (alle 1 år):
1. Yvonne Pettersen – MediaPlus – Gjenvalg
2. Kristine Bekkevold – Julius Ørenberg Bokbinderi – ny
3. Gunn Eva Larsen – VG – Gjenvalg
4. Marit Jørgensen – 07 Media avd Oslo – ny
5. Emil Aftret, Amediatrykk, ny
6. Monica Alvåg, APL AS, ny

Kontrollkomiteen (2 år):
Øystein Simensen, pensjonist, ikke på valg, med personlig 
vara Tone Granberg Løvlien, pensjonist, ikke på valg

Bjørn Olsen, pensjonist, gjenvalg, med personlig vara  
Werner Larsen, pensjonist, gjenvalg

Fanekomiteen (1 år):
Rolf Wesenberg, pensjonist, gjenvalg
Carsten Østby Håkonsen, Ogf, gjenvalg
Terje Fjellum, Ogf, gjenvalg

Studieutvalg/AOF (2 år):
Kristin Mulleng Sezer
Terje Fjellum
Carsten Østby Håkonsen

LO Oslo (1 år):
Terje Fjellum, Ogf, gjenvalg, med personlig vara Kristin 
Mulleng Sezer, Ogf, gjenvalg.
Eva-Lill Bekkevad, LO Media, gjenvalg, med personlig 
vara Anne Rønningsbakk, Amedia, gjenvalg

LO Nedre Romerike (1 år):
Christian Bøhm, Amedia Trykk Lillestrøm, gjenvalg, med 
personlig vara Anne Rønningsbakk, Amedia, gjenvalg. 

Emil Aftret, Amediatrykk, ny, med personlig vara 
Monica Alvåg, APL AS, ny

Norsk Folkehjelp (1 år):
Carsten Østby Håkonsen, Ogf, gjenvalg, med personlig 
vara, Christian Bøhm, Amedia Trykk Lillestrøm (avis), 
gjenvalg.

Bjørg Folkedal, Postnord Strålfors, gjenvalg. med  
personlig vara, Yvonne Pettersen, MediaPlus, gjenvalg.

Alf- Rune Pedersen, Schibsted Trykk Oslo, gjenvalg, 
med personlig vara, Terje Fjellum, Ogf, gjenvalg.

Halvårsmøte i 2020
Uttalelser:
– Nav-skandalen
– Ny Midtøsten avtale
– Statsbudsjettet 2021

Ny valgkomite.
Anne Rønningsbakk, Amedia, leder
Lars Svenson, TS Trykk, medlem
Anders Weimoth, Schibstedtrykk Oslo, medlem
Eva Marie Schanke Aamodt, Julius Ørenberg, varamedlem
Gunn-Eva Larsen, vikar VG, varamedlem
Alle enstemmig valgt.

Bevilgninger foretatt på halvårsmøtet:
Norway Cup, Palestinske lag   10 000,00 
Støtteannonser i Appell, Norsk Folkehjelp    5.000,00
Juleinnsamling ledige     5.000,00
Til sammen kroner  20.000,00

– Avdelingen sendte ut oppfordring til klubber og med-
lemmer om en juleinnsamling til arbeidsledige medlem-
mer. Utbetalingene til de arbeidsledige skal følge samme 
retningslinjer som tidligere år. 
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Dette gjelder spesielt for medlemmer som har vært 
sammenhengende arbeidsledige i mer enn ett år, og utbe-
tales etter vår bevilgningsinstruks og vedtekter.

Stønad til permitterte under pandemien
På det meste var det 128 permitterte medlemmer i vår 
avdeling. Mange har vært delvis permittert, og på slut-
ten av året var det mange som var tilbake i jobb. Per 31. 
desember 2020 var det 28 registrerte permitterte medlem-
mer. Etter våre vedtekter kan medlemmene søke om støtte 
ved permittering. 30 medlemmer har søkt avdelingen og 
fått innvilget støtte. Det ble utbetalt tilsammen 63.860 
kroner i støtte til permitterte medlemmer i 2020. 

Julestønad
Halvårsmøtet i 2020 vedtok, som tidligere år, en opp-
fordring til klubbene om en solidarisk innsamling til de 
langtidsledige i vår avdeling. Dette er medlemmer som er 
arbeidssøkende, og som har vært ledige hele året.

Det ble utbetalt 3.000 kroner til 9 medlemmer julen 
2020. Dette er til sammen 27.000 kroner. I år deltok tre 
klubber i tillegg til avdelingen i innsamlingen, følgende 
klubber bidro i innsamlingen: Schibsted Trykk, Dagsavi-
sen og Egmont Publishing, det ble samlet inn til sammen 
14.000 kroner. 

OGFs Pensjonistforening.
Denne årsmeldingen omhandler et år som har vært helt 
ulikt andre år i vår forening. Pga. en pandemi, Corona/
Covid-19 har vi ikke fått lov og ikke ønsket å avholde 
møter etter at landet stengte ned 12.mars og har vært 
delvis sosialt nedstengt gjennom hele året.  Vi hadde et 
styremøte i januar.  Vi klarte å avholde 2 meget vellykkete 
møter på Skullerudstua som alle satte stor pris på. Det har 
vært strenge smittevernregler og Oppsal samfunnshus har 
ikke hatt lov til å leie ut lokaler. Vi håper neste år vil bli et 
«vanlig» foreningsår for oss alle i hele Oslo og Norge.

Styret har bestått av følgende: Leder: Roger Andersen, 
Nestleder/kasserer: Roger Herbrandsen, Sekretær: Reier 
Dahl, Styremedlem: Ivar Knoff, Styremedlem: Arne Høie-
stad, Varamedlem: Svein Erik Danielsen, Revisor: Ragnar 
Hornkjøl og Gunnar Aamot, Varamedlem: Roy Sjønnesen

Møte og kaffekomite: Ellen Bøhler, Ivar Knoff, Svein 
Skjollby, Wenche Skjollby, Arne Høiestad, Inger Johanne 
Hornkjøl, Ellen Høiestad. Turkomite: Laila Bjerkelund, 
Ellen Høiestad og Finn Bøhler. Representant til Pensjo-
nistforbundet: Roger Andersen. Valgkomite: Ivar Knoff, 
Jan Erik Holmsen, Håkon Johansen, Varamedlem: Roy 
Hansen

Gjennomsnittstallet på møtene var 27 medlemmer
Det har vært avholdt 1 årsmøte, 5 styremøter, 3 med-

lemsmøter, 2 av medlemsmøtene ble avholdt på Skulle-
rudstua ute i fint vær.

Det er sendt 3 brev til medlemmene om avlyste møter i 
forbindelse med pandemien. Vi sendte påskehilsen til alle.

Foredrag/underholdning på medlemsmøter i 2020:
Foreningen har ikke hatt noe tema eller foredrag i år da 

vi ikke har kunnet være på Oppsal samfunnshus mer enn 

på årsmøte i januar og et møte i september hvor alle ville 
møtes til en hyggelig stund.

Turer i 2020
Det har ikke vært mulig å planlegge noen turer i år. Våre 
turer til Sandefjord/Strømstad måtte utgå og en tur som 
var planlagt til Beitostølen ble også avlyst. Vi prøver igjen 
og håper på bedre tider i 2021. OGFP har 77 medlemmer 
pr. 31.12.2020.

Trykkerklubbens årsberetning 2020
I slutten av januar møttes styrene i Trykkernes Landssam-
menslutning og Oslo Grafiske Trykkerklubb for diskusjon 
om høstens Landstrykkerstevne.

Etter et hyggelig måltid på Schrøder dro vi til Sagveien 
hvor Jonn og Ivar gjorde rede for landstrykkerstevnet 
2020. Tilbud fra Scandic hotell Fredrikstad og grove trekk 
av program. Som tidligere bestemt, vil Fredrikstad være 
et permanent sted for trykkerstevne. Dette ble selvfølgelig 
avlyst. 

OGT mottok invitasjon fra svenske trykkere om treff på 
Fars Hatt i Kungelv i slutten av november. Dette ble også 
selvfølgelig avlyst. Årsmøtet 2020 ble ikke avholdt grunnet 
korona, utsatt til neste år.

I august var vi på befaring i Møllergata med tanke på å 
arrangere et julebord. Lokalitetene opplevdes noe begren-
sede i forhold til medlemsstørrelsen vår.

Året har vært utrolig stusselig og begrensende for 
møtevirksomhet og det å treffe hverandre.

Vi er pr. dags dato 25 aktive medlemmer i trykkerklub-
ben. Vi vil takke OGF for godt samarbeid og økonomisk 
støtte.




