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Fellesforbundet
Avdeling 850
Oslo grafiske fagforening

Årsmøte 2021
Oslo grafiske fagforening avholder årsmøte

torsdag 17. juni klokken 17.00
på Thon Hotel Opera, mØterom Storkvinten

Det blir enkel servering.

FORSLAG TIL DAGSORDEN:

i. Åpning
2. Konstituering
3. Beretning
4. Regnskap
5. Budsjett og handlingsplan
6. Innkomne forslag
7. Bevilgninger
8. 150-års jubileum
9. Valg av revisor
10. Valg

Det blir et litt uvanlig årsmøte i år, grunnet koronasituasjonen.
Merkeutdelingen og middagen utsettes til halvårsmøtet.

Det er begrenset med plass og vi håper flest mulig yrkesaktive medlemmer kommer.

Med hilsen
Oslo grafiske fagforening

Styret



Resultatregnskap for 2020
OSLO GRAFISKE FAGFORENING

Aktivitetskostnader
Lønnskostnad
Annen driftskostnad

Sum driftskostnader

Driftsresultat

Annen renteinntekt
Annen finansinntekt

Sum finansinntekter

Netto finans

Ordinært resultat

Ordinært resultat

Arsresultat

Overføringer
Annen egenkapital

Sum

213 190
0

213 190

282 582
14986562

15269144

Note 2020 2019

Kontingentinntekter 2 604 682 2 596 816
Annen driftsinntekt (612) 196 294

Sum driftsinntekter 2 604 070 2 793 110

1 (514371) (778390)
2 (3 004 952) (3 050 720)
3 (970 087) (805 304)

(4 489 410) (4 634 414)

(1 885 341) (1 841 304)

Annen rentekostnad (319) 0
Annen finanskostnad (1 532) (2048)

Sum finanskostnader (1 851) (2 048)

211 339 15 267 096

(1 674 002) 13 425 792

(1 674 002) 13 425 792

(1 674 002) 13 425 792

(1 674 002) 13 425 792

(1 674 002) 13 425 792
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Balanse pr. 31. desember2020
OSLO GRAFISKE FAGFORENING

EIENDELER
Anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Obligasjoner

Sum finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer
Andre fordringer/påløpte renter

Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum omløpsmidler

Note 2020 2019

34 506 34 506
15000 15000

49 506 49 506

49 506

4

49 506

577 555 711 793

577 555 711 793

32697917 34414269

32697917 34414269

33275472 35126062

33324978 35175568Sum eiendeler



Balanse pr. 31. desember 2020
OSLO GRAFISKE FAGFORENING

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

Sum opptjent egenkapital

Sum egenkapital

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Avsetninger for stønadsforpliktelser

Sum avsetning for forpliktelser

Sum langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

Sum egenkapital og gjeld

Oslo, 23.03.2021

Bjørg Folkedal
Styremedlem

Eva Mene Schanke Aamodt
Styremedlem

Anne Rønningsbakk
Styremedlem

Note 2020 2019

6 31 122 321 32 796 323

31 122 321 32 796 323

31122321 32796323

I 682 546 1 774 996

I 682 546 I 774 996

I 682 546 I 774 996

86 388 57 536
175299 200281
258424 346431

520111 604248

2 202 657 2 379 245

33324978 35175568
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Kristin Mulleng Sezer Terje Erik Fjellum Christian Engehaugen Bøhm
Styrets leden/ Daglig leder Nestleder Styremedlem

Anders Christian Weimoth
Styremedlem

Lars Valentin Svensson
Styremedlem



Noter 2020
OSLO GRAFISKE FAGFORENING

Regnskapsprinsipper
Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, og i tråd med
god regnskapsskikk for små foretak.

Fordringer
Fordringer er bokført til pålydende.

Note I - Aktivitetskostnader
2020 2019

Møter/konferanser/studieturer 100 697 292 726
Typografiske meddelser 217 465 221 309
Opplysningsvirksomheten inkl. kursstøtte 15 000 30 000
Arrangementer 11 367 29598
Arbeidsledighetsstønadftapt feriegodtgj. 0 7 500
Vervearbeide 10 521 I 265
Kontingent andre organisasjoner 46 624 55 653
Bevilgninger 109 000 138 650
Andre kostnader 3 697 I 689
Sum aktivitetskostnader 514 371 778 390

Utbetalinger til arbeidsledige og etterlatte er ført mot avsetningskonto for stønad til arbeidsledige og
etterlatte.

Note 2 - Ansatte, godtgjørelser m.v
Lønns- og personalkostnader 2020 2019

Lønn inkl. feriepenger 2 232 020 2 477 372
Arbeidsgiveravgift 352 508 425 976
Pensjonskostnader inkl. AFP egenandel 527 261 238 756
Refusjon sykepenger, lønn -162 441 -157 398
Andre personalkostnader 55 604 66 014
Sum lonns- og personalkostnader 3 004 952 3 050 720

Gjennomsnittlig antall ansatte 3,5 4

Note 3 - Driftskostnader
2020 2019

Husleie, kontorhold/-drift 731 319 435 710
Telefon, porto, abonnement, annonser mv 94 338 92 325
Fremmedytelser 144 430 277 269
Sum annen driftskostnad 970 087 805 304

Av posten husleie, kontorhold mm er flyttkostnader inkludert med kr. 169.870.
Revisors godtgjørelso for 2020 utgjorde kr. 34 281,-. Beløpet er inklusive mva.



Note 4 - Likvider! bankbeholdninger
I posten bankinnskudd, kontanter o.l som viser kr. 32 697 917, inngår bundne skattetrekksmidler med
kr. 88 446,-.

Skyldig forskuddstrekk pr. 31.12.2020 er kr. 86977,-.

Note 5 - Skyldige offentlige avgifter
2020 2019

Skyldig skattetrekk 86977 105 310
Skyldig arbeidsgiveravgift 88 322 94 971
Sum skyldige offentlige avgifter 175 299 200 281

Note 6 - Egenkapital
2020 2019

Opptjent egenkapital pr. 31.12. 31 122 321 32 796 323
Sum egenkapital OGF 31 122 321 32 796 323
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Uavhengig revisors beretning
Til årsmøtet i Fellesforbundet Avd 850 Oslo Grafiske Fagforening

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Fellesforbundet Avd 850 Oslo Grafiske Fagforening.

År&egnskapet består av: Bter vår mening:

• Balanse per 31. desember Er åraegnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter
2020 og gir et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle

• Resultatregnskap for 2020 stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for
• Noter til årsregnskapet, regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med

herunder et sammendrag av regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
viktige regnskapsprinsipper.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
de internasjonale revisjonssiandardene International Sandardson Auditing (lS~-ene). Våre
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og
har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Bter vår oppfatning er
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Syrets ansvar for årsregnskapet

Syret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig teilinformasjon, verken som
følge av misligheter eller utilsiktede feil.

ved utarbeidelsen av årsregnd<apet må ledelsen ta standpunkt til organisasj onens evne til fortsatt
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal
legges til grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er â oppnå betryggende sikkerhet for at år&egnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder lS~-ene, alltid vil avdekkevesentligfeilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert pâ årsregnskapet.
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For v dere beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https:/ revisortoreningen. no/ revi~ onsberetninger

BOO AS

Terje Tvedt
Satsautorisert revisor
(elektronisk ~gnert)
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TIL BDO P5 ved Terje Tvedt OsLo, 26. mars 2021

Uttalelse fra ledelsen

Dette brevet sendes i forbindeLse med deres revisjon av regnskapet for Fellesforbundet Avd 850 Oslo
Grafiske Fagforening for året som bLe avsLuttet den 31. desember 2020, med det formål å kunne
konkludere om hvorvidt regnskapet i det aLt vesentlige gir et rettvisende bilde av selskapets
finansielle stiLling og resultatene av driften i samsvar med regnskapslovens regLer og god
regnskapsskikk i Norge.

Vi bekrefter, etter beste evne og overbevisning at:

1. Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i vilkårene
for revisjonsoppdraget datert 22.03.201 9, og regnskapet gir et rettvisende biLde i samsvar
med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge inkLudert fremLeggeLse av aLl
relevant informasjon.

2. Det har ikke forekommet noen uregelmessigheter hvor ledelsen eller ansatte med
betydningsfull roLle i regnskaps- og intern kontroLl-systemene er invoLvert, eller andre
uregeLmessigheter som kunne ha hatt vesentlig betydning for årsregnskapet.

3. Vi har gitt dere fuLLstendige opplysninger om samtlige kjente nærstående parter,
reLasjonene meLlom dem, samt transaksjoner mellom dem.

4. Vi har fulgt lover, forskrifter og offentlige reguleringer, som hvis de ikke blir fulgt, kunne
medføre økonomisk eller strafferettslig ansvar for selskapet. Det er gitt opplysninger om
mulige lovbrudd vi er kjent med og alle faktiske og mulige konsekvenser av disse.

5. Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og opprettholdeLse av intern kontroll som skal
forebygge og avdekke misligheter og feil. Vi har gitt dere informasjon om eventuelle
mangler i intern kontrollen som Ledelsen kjenner til. Vi kjenner ikke til at det foreligger
mangler eller feilinformasjon. Vi har gitt dere alle opplysninger om eventuelle påstander om
misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket selskapets regnskap og som
er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. Vi
har gitt dere alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter
som vi er kjent med og som kan ha påvirket selskapet, og som involverer ledelsen, ansatte
som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller andre hvor misligheten kunne hatt en
vesentlig virkning på regnskapet og vi har gitt opplysninger om resultatene av vår vurdering
av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av
misligheter.

6. Det er konsistens mellom informasjonen i årsregnskapet og annen informasjon som er gitt til
dere før vi signerer denne erklæringen. Det er heller ikke vesentlige feil i annen
informasjon.

7. Vi har gitt dere tilgang til alle opplysninger som er relevante for utarbeidelsen av
regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon, styrereferat,
generalforsamlingsprotokoll mv. Siste styremøte ble avholdt onsdag 10. mars 2021.

8. Vi har gitt dere opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller
mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for
utarbeidelsen av regnskapet.

9. Følgende er tilstrekkelig hensyntatt og opplyst om i årsregnskapet:

a. Identiteten til samt mellomværende og transaksjoner med nærstående parter;
h. Tap som følge av kjøps - og salgsavtaler;
c. Avtaler og muligheter til tilbakekjøp av eiendeler som er solgt;
d. Eiendeler som er pantsatt eller på annen måte stilt som sikkerhet.
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10. Metode, de viktigste forutsetningene og dataene som er brukt av oss ved utarbeidelse av
regnskapsestimatene og tilhørende tilleggsopplysninger, er hensiktsmessige og i samsvar
med det/de gjeldene rammeverk(et/ene).

11. Vi har ingen planer eller intensjoner som vil pavirke bokførte verdier og klassifiseringen av
eiendeler eller gjeld i årsregnskapet.

12. Selskapet har eiendomsretten til alle eiendeler som er oppført i balansen. Det er ikke
knyttet noen heftelser eller pantsettelser, herunder eiendomsforbehold, til disse
eiendelene.

13. Vi har regnskapsført eller opplyst i note om alle forpliktelser, bade faktiske og mulige, og
har opplyst i note om eventuelle garantier.

14. Alle hendelser etter balansedagen som medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller
omtalt.

15. Vi har gitt dere informasjon om alle faktiske eller mulige rettstvister og krav som har
økonomisk betydning for regnskapet. Nar det er aktuelt er disse rettstvistene og kravene
tilstrekkelig regnskapsført og opplyst om i regnskapet.

16. Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. Årsregnskapet
inneholder ikke vesentlig feil. Dette inkluderer at det ikke mangler opplysninger av
betydning.

17. Vi har gitt dere var vurdering av selskapets evne til fortsatt drift, herunder vare vurderinger
av effekten av pagående smitteverntiltak som følge av korona-utbruddet.

18. Vi er ansvarlige for og har oppfylt var plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

19. Vi har gitt dere:

a. tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål,
b. siste versjon av alle dokument(ene) som er en del av selskapets

årsregnskap/årsrapport, og
c. ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter revisors vurdering er

nødvendig a innhente revisjonsbevis fra.

~

Kristin Mulleng Sezer
Styreleder



Til årsmØte i Fellesforbundet avd. 850,
Oslo grafiske fagforening 7. juni 2021

Kontrollkomiteen:
Øystein Simensen
Bjørn Olsen

Kontrollkomiteen har gått gjennom styrets disposisjoner for 2020 i samsvar
med kontrollkomiteens plikter etter vedtektenes § 17.

Kontrollkomiteen har, med støtte i styrets protokoller og bilagene for 2020,
kontrollert om styrets vedtak, økonomisk og organisatorisk, er i samsvar med
foreningens vedtekter §~ 11 og 17.

Kontrollkomiteen vil for regnskapet 2020 bemerke at styrets bevilgninger og
disposisjoner i Oslo grafiske fagforening er gode.

Kontrollkomiteen anbefaler at det framlagte regnskapet for 2020 godkjennes.

Oslo, 7. juni 2021

For kontrollkomiteen:

Z~ JLr
Ø\’~’te~’in Simensen SjØrn Olsen
(sign.) (sign.)



Budsjett for 2021 - Oslo grafiske fagforening

Budsjett 2021 Note Regnskap 2020 Budsjett 2020 Regnskap 2019 Budsjett 2019 Regnskap 2018 Budsjett 2018

Kontigentinntekter 2600000 2604682 2650000 2596816 2700000 2431928 2700000
Annen driftsinntekt 7 -612 196 294 316 632 200 000
Sum driftsinntekter 2 600 000 2 604 070 2 650 000 2 793 110 2 700 000 2 748 560 2 900 000

Aktivitetskostnader -550 000 1 -514 371 -750 000 -778 390 -750 000 -707 060 -700 000
Lønnskostnader -3 000 000 2 -3 004 952 -2 800 000 -3 050 720 -3 000 000 -2 925 508 -3 000 000
Annen driftskostnad -550 000 3 -970 087 -850 000 -805 304 -450 000 -440 364 -450 000
Sum driftskostnader -4 100 000 -4489410 -4400000 -4634414 -4 200 000 -4072 932 -4 150 000

-1 885 340

Oriftsresultat -1 500 000 -1 841 304 -1 650 000 -1 841 304 -1 500 000 -1 324 372 -1 250 000
-1 841 304

Annen rente- og finansinn 300 000 213 190 500 000 15 269 144 600 000 273 616 350 000
Sum finansinntekter 300 000 213 190 500 000 15 269 144 600 000 273 616 350 000

Annen rentekostnad 347
Annen finanskostnad -1851 -2048 2156
Sum finanskostnader -2 000 -1 851 -2 000 15 267 096 -2000 -2 504 -2 100

Netto finans 298 000 211 339 498 000 13 425 792 598 000 271 112 347 900

Ordinært resultat -1 202 000 -1 674 002 -1 152 000 13 425 792 -902 000 -1 053 260 -902 100

Årsresultat -1 202 000 -1 674 002 -1 152 000 13 425 792 -902 000 -1 053 260 -902 100

Overføring&
Annen egen<apital -1202000 -1674002 -1 152 000 13425792 -902 000 -1053 260 -902 100
Sum -1 202 000 -1 674 002 -1 152 000 13 425 792 -902 000 -1 053 260 -902 100



Handlingspian 2021
Styret i Oslo grafiske fagforening har ikke hatt noen styrekonferanse i år, men behandlet
handlingsplanen på styremøte.

Forbundets prioriterte oppgaver for 2021 skal være arbeidet med Organisasjonsbygging og
rekruttering og Stortingsvalget.

Alt har blitt satt på vent
2020 har vært et år preget av pandemien. Det var bare å skifte fokus, og vårt arbeid har gått
ut på å hjelpe medlemmer og klubber i en svært vanskelig situasjon. Mange ble permittert,
og det ble mange saker som måtte håndteres. Vi får håpe at ting normaliserer seg utover
høsten, så derfor blir årets handlingsplan litt avkortet. Det er et håp at vi kan følge opp
handlingsplanen når tidene bedrer seg.

Organisasjonsbygging og rekruttering
Iår som i fjor prioriteres medlemsverving med oppsøkende virksomhet, I første omgang skal
vi besøke alle klubbene. Vi må styrke organisasjonen og skolere de tillitsvalgte, slik at de blir
bedre rustet til å møte et tøffere arbeidsliv. De eksisterende klubbene som sliter med lavt
medlemstall må prioriteres, slik at vi får opp organisasjonsgraden der. Det skal arrangeres
lokale klubbseminarer, som er viktig for å styrke organisasjonen. Det er et stort behov for å
øke kompetansen til lokale tillitsvalgte, og det vil bli gjennomført kortkurs for disse.

Den delen av bransjen der man kan forvente vekst, er innen områder der vi tradisjonelt ikke
har hatt mange medlemmer og klubber. Vi snakker om designbyråer, tekstiltrykkerier,
digitaltrykkerier, skiltprodusenter, produsenter av bildekor og messesystemer. Disse
bedriftene finnes i størst antall i og rundt de store byene.

Vi har forsøkt å gjenoppta kontakten med opplæringssenteret for visuell kommunikasjon,
slik at vi kan få en oversikt på hvor lærlingene jobber. De fleste lærlingene er i bedrifter uten
tariffavtale, og opplæringssenteret ønsker ikke at vi skal oppsøke dem i kurstiden. Vi fikk til
et par besøk i fjor sammen med den regionale ungdomssekretæren. Derfor skal vi prøve å få
til et bedre samarbeid, og sette dette i system. Det vil planlegges arrangementer sammen
med organisasjonsarbeideren og den regionale ungdomsrepresentanten slik at vi får en ny
ungdomsgruppe på plass. Skolebesøk er også noe vi må prioritere, og må kartlegge hvilke
skoler som skal besøkes.
Ifølge vedtektene i Fellesforbundet skal det være en ungdomskontakt i avdelingen. Det
største problemet er å få tak i ungdommene, og få de til å stille opp. Det jobbes videre med
dette i 2021.

Aviskonferansen 2021
— Skulle ha vært avholdt i Harstad fredag 17. til søndag 19. april 2020.
Denne har foreløpig blitt avlyst på grunn av Korona-viruset, mulig det blir en til høsten 2021.

Sommerfest
Det blir ingen sommerfest i år grunnet Korona-viruset.



Økonomi
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 har vært 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.

Forslag til aktiviteter
• En av de viktigste tingene som det skal jobbes med i 2021 er å få på plass ungdomsgruppe.
• Ha kortkurs for klubbene, for å styrke dem i møte med ledelsen og i forhandlinger.

Styrke organisasjonsgraden ute i bedriftene.
• Starte opp igjen med kurs på IGM for medlemmene på førtrykk. I tillegg planlegges det

flere temamøter og besøk på Canon eller Konica Minolta. Da får også trykkerne et tilbud.

Forslag til fokus i 2021 fra organisasjonsarbeideren:

• Videreutvikle møteplassen for medlemmer i reklamebransjen.

• Øke organisasjonsgraden på bedrifter med tariffavtale.
• Jobbe videre med å få tariffavtale på de Allkopi-avdelingene som mangler.

• Organisere Copycat, særlig når den nye fabrikken deres på Billingstad.

• Gjennomføre seminaret for reklamebransjen høsten 2021.
• Opprette møteplass for frilansere/selvstendige på samme måte som for reklamebransjen,

med mål om å organisere slik at vi er i posisjon til å bedre vilkårene for denne gruppen.

• Etablere avtale med høgskolene slik at vi får møte studentene på samme måte som hos

Opplæringssenteret.



Punkt 6 på dagsorden

Innkomne forslag og bevilgninger til årsmøte 2020 i Ogf
Det er ikke kommet inn noen forslag etter at fristen gikk ut 1. mars

1. Stortingsvalget 2021

Oslo grafiske fagforening er opptatt av hvordan politikk påvirker våre medlemmer. Derfor
mener vi at det er viktig at politikken er til for arbeidsfolk og de som faller utenfor.

Vi har hatt en blå-blå regjering i åtte år nå, og vi ser ikke noe tegn på at denne Erna Solberg-
regjeringen er på arbeidernes side. Så nå er det på tide med en ny regjering som prioriterer
oss arbeidsfolk. Regjeringen har gitt skattekutt til de rikeste, overlatt til markedet alene å
fikse arbeidsplasser og få opp sysselsettingen. Selv om de rikeste sitter igjen med milliarder
av kroner i mindre beskatning, har ikke viljen vært der til å investere disse kronene i nye
arbeidsplasser og ny næringsvirksomhet. De pengene har kun gjort lommeboka feitere, og
de ler og gliser hele veien til banken og børsen. Det vi vanlige arbeidere har fått er:

Skatt på kostgodtgjørelse, tjenestereiser, pendleropphold, tariffestede sluttvederlag, kost og
losji for arbeidstakere i arbeidsoppdrag.

• Avkortning av dagpenger.
• Redusert mulighet for lån i Husbanken.
o Avkortning av arbeidsavklaringspenger.
o Svekket fagforeningsfradraget.
• Svakere arbeidsmiljølov.
• Svekket trepartssamarbeidet.
• Privatisering av jernbanen.
Bare for å nevne noen av alle de sakene som har blitt svekket for arbeidsfolk. Listen over alle
sakene vi kunne ramset opp et lang, og det er ikke plass til alt her.

Vi trenger en rødgrønn regjering som ikke kommer til å selge seg ut av store
industribedrifter, eller selge det norske arvesølvet, slik Erna har gjort og har Ønske om.

Vi må få et regjeringsskifte slik at vi får en regjering som prioriterer vår politikk. Vi skal ikke
ha en blå-blå regjering i nye fire år, det vil være en katastrofe for norsk arbeidsliv, og ikke
minst for velferden vår slik vi kjenner den i dag. Vi må ha et regjeringsskifte nå!

Bruk stemmeretten den 13. september. Stem rødgrønt. Stem på Arbeiderpartiet, SV, Sp eller
Rødt.

Forstoystiller: Styret

2. Feriepenger til permitterte

Medlemmer som har vært permittert i 2020 og av den grunn får trekk i
feriepengene til utbetaling i 2021. Kan som en engangsordning søke avdelingen om
erstatning i tråd med bestemmelsene i vedtektenes § 23.



§ 23. Tapt feriegodtgjørelse

Erstatning for tapt feriegadtgjørelse (feriepenger), ytes medlemmer som i opptjeningsperioden har vært
sykmeldt så lenge at de taper feriegodtgjørelse, og til medlemmer som har hatt lovbestemtfødselspermisjon og
lovbestemt permisjon iforbindelse med adopsjon.

Rett til slik erstatning har medlem som har innbetalt 52 ukers kontingent innen utgangen av opptjeningsåret og
som har vært i arbeid i apptjeningsåret. Erstatningens størrelse går fram av bevilgningsinstruksen.

Søknad om erstatning sendes avdelingsstyret med oppgave over hva vedkommende får utbetalt iferiepenger
fra bedrift/Nov, samt oppgave over ukelønn på det tidspunkt hoveddelen av ferien tas.

Oppgaven over feriepengene må være spesifisert, og utregningsgrunnlaget påført.

Søknaden må være sendt innen utgangen av september måned. Senere søknader vil ikke bli innvilget.

Elubben i LO Media har sendt inn 5.000 kroner i støtte til de permitterte, som ikke får
feriepenger av dagpenger. Vi oppfordrer andre klubber til å gjøre det samme.

Forstogstitler: Styret

3. Ingen rasister i våre gater
Dette har blitt en uttalelse som har fulgt oss i flere år, og dessverre er den like aktuell i år. Et
av myndighetens “bidrag” i kampen mot svineriet er å gi SIAN og andre organisasjoner
tilgang til talestoler rundt i landet, hvor de kan spy ut sitt motbydelige budskap.

Oslo grafiske fagforening skal aldri bli en passiv tilskuer til denne farlige utviklingen, men ta
aktivt del i kampen mot rasisme, høyrepopulisme og høyreekstremisme.

Forstogstilter: Styret

4. Korona-pandemien
Vi har gjennom det siste året fått avdekket mange svakheter med det norske samfunnet, og
det blir for omfattende å mene noe om alt.

Men for oss som fagbevegelse, er det skremmende å se hvor avhengig store deler av vårt
samfunn har blitt av importert billig arbeidskraft, eller som NHO utrykker det; kritisk
spesialkompetanse. Dette er noe som har fått regjeringa til å se bort fra smittevernreglene
for den vanlige kvinne og mann og åpnet grensene gang på gang for disse
arbeidskameratene.

Dette er en samfunnsutvikling som gagner de få på toppen, men ødelegger det norske
arbeidslivet slik vi kjenne det. Ekstra provoserende må det være for de 200 000 ledige,
registret på NAV. Et viktig skritt på veien er å forby bemanningsbransjen og sørge for et
anstendig lønnsnivå i alle deler av norsk næringsliv. En lønn å leve av i Norge enten du
kommer fra Vietnam, Polen eller Østerdalen.

Forstogstilter: Styret



5. Israel fortsetter sine angrep på palestinerne
På nytt har kampfly og skvadroner bombardert det overfylte samfunnet på Gazastripen, som
ikke en gang har tilfluktsrom. Dødstallet har passert 250, av dem er over 60 barn. Hvor lenge
skal omverdenen gang på gang snu det blinde øye til lidelsene til det undertrykte og forviste
palestinske folket?

Det er ikke en krig som har utspilt seg mellom Israel og Palestina, det er et nytt massivt
overgrep mot en marginalisert flyktninggruppe. Norge har boikotta noen stater for brudd på
Folkeretten, for eksempel apartheidstaten Sør-Afrika, og nå nylig Russland for å annektere
Krim. Israel har sluppet unna alle slike tiltak, og Norge har nylig skrevet under en omfattende
samarbeidsavtale med Israel.

Regjeringen må utfordres på at vi melder oss helt ut av kritiske internasjonale prosesser
gang på gang, til tross for at enorme beløp er brukt på å få plass i Sikkerhetsrådet.
Det får være grenser for hvor ofte Norge kan påstå at vi presser på for internasjonalt
samarbeid og løsninger, når det virker helt vilkårlig hvilke internasjonale normer og regler vi
følger.

Norge avsto fra å stemme da WHOs øverste organ vedtok å granske helsesituasjonen i de
israelskokkuperte områdene. 82 land stemte for en resolusjon om slik granskning, blant dem
Frankrike, Spania, Belgia, Sveits og Portugal. 14 land stemte imot, blant dem Israel, USA og
Storbritannia, mens Norge var blant 40 land som avsto fra å stemme.

Ifjor konkluderte en WHO-rapport med at okkupasjonen og blokaden av Vestbredden og
Gazastripen i stor grad rammer ((alle livets aspekter)> for palestinerne, inkludert
helseaspektet.

Det må bli slutt på Israels brudd på folkeretten og Oslo grafiske fagforening krever:
• Et svar på hvordan regjeringen vil gå frem i FNs sikkerhetsråd og ellers, for å følge opp

rapporten fra Verdens helseforsamling, som viser at okkupasjonsmakten Israel aktivt og
systematisk bryter den fjerde Genève-konvensjonen.

• Israel må avslutte den folkerettsstridige blokaden og koloniseringen av palestinsk land,
og rive den folkerettsstridige apartheidmuren.

• Palestinere som bor i Israel, må få like rettigheter som resten av befolkningen.
• Israel må respektere og innfri de palestinske flyktningene fra 1948-krigen, og deres

etterfølgere sin rett til å returnere til sine landsbyer, som stipulert i FN-resolusjon 194.
• Når det kommer en oppfordring om å støtte en boikott av Israel, vil vi stille oss bak den.
• Fri Palestina fra Apartheid og etnisk rensning.

Forslagstiller: Styret



6. Valgkampstøtte til partiet Rødt
Oslo grafiske fagforening har som prinsipp at vi ikke støtter politiske partier.

Los representantskap har på nytt bevilget millioner til noen av de rødgrønne partier foran
valgkampen fram mot høstens stortingsvalg.

Nok en gang er partiet Rødt, som står fast og last med arbeidsfolk og fagbevegelsen, ikke
bare i ord, men også når det gjelder forslag og stemmegiving, utelatt fra det gode selskap.

Årsmøtet i Oslo grafiske fagforening vil dermed forbigå prinsippet i forhold til partistøtte
og bevilger kroner 5.000,- til Rødts valgkamp fram mot stortingsvalget i september.

Forslagstiller: Styret

Punkt 7 på dagsorden

Forslag til årsmøtebevilgninger 2021
Ogfs pensjonistforening kr. 40.000,-
Trykkerklubben kr. 15.000,-
Manifest kr. 11.300,-
Nei til EU, utredning og meningsmåling
om ny handelsavtale med EU kr. 5.000,-
Nei til EU faglig utvalg kr. 5.000,-
Fellesutvalget for Palestina kr. 5.000,-
Rødts valgkamp, Stortingsvalget 2021 kr. 5.000,-
Støtte til Gaza, via Norsk Folkehjelp kr. 5.000,-
Amnesty International kr. 2.500,-

Til sammen kr. 93.800,-

Punkt 8 på dagsorden

150-års jubileum
Det settes av 2 millioner kroner til 150-års lubileet i 2022.

Det blir et arrangement 30. april 2022 og utgivelse av jubileumshefte høsten 2022.

Vi kommer nærmere tilbake til rammene rundt dette.

Forslagstiller: Styret



Valg av revisor
Oslo grafiske fagforening velger BDO AS, representert ved Håkon Andersen-Gott som revisor.

Forslagstiller: Styret



Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2021

Styret
Administrasjon:
Kristin Mulleng Sezer — leder — Ikke på valg, i år
Carsten østby Håkonsen, nestleder, 2 år, ny

Styrerepresentanter:
1. Christian Bohm — Amedia Trykk Lillestrøm AS, 2 år, gjenvalg
2. Anne Rønningsbakk — Amedia — Ikke på valg, i år
3. Anders Chris Weimoth — Schibsted Trykk Oslo AS, 2 år, gjenvalg
4. Eva Man Schanke Aamodt — Julius Ørenberg Bokbinderi AS — Ikke på valg,

i år
5. Lars Valentin Svensson — TS T,ykk Oslo AS — Ikke på valg , i år
6. Abdul Malek Rasoul — SGhibsted distribusjon, Nydalen, 2 år, ny
7. Ungdomskontakt. AU I Styret får fullmakt til å sette inn.

Vararepresentanter:
1. Yvonne Pettersen — Mediaplus, i år
2. Kristine Bekkevold — Julius ørenberg Bokbinderi AS, i år
3. Gunn Eva Larsen — VG, i år
4. Emil Aftret, Amediatrykk , i år
5. Christian Vazquez Hope, Gjerholm Design

Kontrollkomité:
Øystein Simensen — Pensjonist
2 år
Bjørn Olsen — Pensjonist — Ikke på valg,

Fanekomité, velges for i år:
RoIf Wesenberg — Pensjonist
Terje Fjellum — Pensjonist
Carsten østby Håkonsen — Ogf

LO i Oslo, velges for i år:
Kristin Mulleng Sezer, Ogt
Eva-Lill Bekkevad, LO Media

LO Nedre Romerike, velges for i år:
Christian Bøhm — Amedia Trykk Lillestrøm
Emil Aftret, Amediatrykk

Norsk Folkehjelp, velges for i år:
Carsten Østby Håkonsen — Ogf
Bjzrg Folkedal — Postnord Strålfors
Alf Rune Pedersen — Schibsted Trykk Oslo

Personlig vara:
Tone Granberg Løvlien — Pensjonist —

2 år
Werner Larsen — Pensjonist — Ikke pål år
valg, 1 år

Studieutvalg:
Kristin Mulleng Sezer — leder
Carsten Østby Håkonsen — Ogf
Christian Bøhm, Amediatrykk AS

Personlig vara:
Carsten Østby Håkonsen, Ogf
Anne Rønningsbakk, Amedia

Personlig vara:
Anne Rønningsbakk, Amedia
Roar Arnes, Amediatrykk, Lillestrøm

Personlig vara:
Christian Bøhm — Amedia Trykk
Yvonne Pettersen — MediaPlus
Terje Fjellum — Pensjonist

Valgkomité:
Anne Rønningsbakk, Amedia, leder
Lars Svenson, TS Trykk, medlem
Anders Weimoth, Schibstedtrykk Oslo, medlem
Eva Aamodt, Julius ørenberg Bokbinderi, varamedlem
Gunn-Eva Larsen, vikar VG, varamedlem


