Trykkernes Landssammenslutning i Norge
Protokoll fra Landskonferansen i Sarpsborg 2002
1. Åpning
Egil Løvstakken ønsket delegater og gjester velkommen til landskonferansen.
2. Godkjenning av fullmakter
Godkjent uten bemerkninger
3. Godkjenning av forretnings- og dagsorden
Godkjent uten bemerkninger
4. Fastsettelse av diettsatser
Styret foreslo at TLS dekker delegatenes opphold i Sarpsborg.
Enstemmig vedtatt.
5.
Hilsen av gjester og delegater.
Bjørns Skjebstad takket for invitasjonen, med ønske om en god landskonferanse.
Roger Andersen hilste konferansen og ga oss skryt for at trykkerne ”holdt ut ” med sine
møter og konferanser, som ingen av de andre faggruppene i grafisk klarer lenger.
Reidar Bakke hilste til konferansen med ønske om en god fremtid, og takket for innbydelsen.
Håns Sandblom takket på vegne av de svenske og danske gjestene.
6. Valg av dirigenter og referenter.
Som dirigenter ble valgt Freddie Lørendahl og Arne Emil Jensen.
Som referenter ble valgt Bjørn Bakke og Lars Råkil.
Alle delegatene presenterte seg.
7. Beretninger.
Beretningene ble godkjent med bemerkning om to mindre rettelser i OGTs beretninger for
2000 og 2001. Egil Gundersen leste Stavanger trykkerkubbs årsberetning for 2001.
Knut Olsen informerte om at Trondhjem Maskinmesterforening ikke hadde levert beretninger
for årene 1998 og 99, da klubben ikke hadde hatt noen aktivitet.
8. Regnskap
Regnskapsperioden 1998 – 2001 ble gjenomgått. Roger Andersen redegjorde for
nedskjæringer av Støtte fra NGF. Regnskapene ble enstemmig godkjent.
9. Aktuelle trykkerspørsmål og handlingsplan
Roger Andersen tok for seg viktigheten av å følge med i bransjens utvikling, og om
arbeidsledigheten som er et økende problem. Sentralisering av trykkerier og sammenslåinger
bidrar også til færre arbeidsplasser. Konkurranse fra utlandet, investeringstørke i Norge og
liten rekruttering i bransjen er også viktige faktorer. Sterk krone og høy rente gjør at flere og
flere trykkeoppdrag går til utlandet. Norge har stor økning i konkurser i mange bransjer.

Digitaltrykk har ennå ikke tatt helt av, men man regner med at dette volumet vil øke, også ved
hjelp av ufaglært arbeidskraft. Dersom bransjen får et oppsving om noen år, vil det på grunn
av manglende rekruttering ikke være grafiske fagfolk å ta av. De grafiske linjene på de
videregående skolene risikerer å bli nedlagt. Trykkerne må være mer villige til å delta på de
kurs og tilbud som er etablert.
Egil Løvstakken kritiserte nok en gang problemene med å få kunngjøringer og annet stoff inn
i norsk Grafia. Arne Emil Jensen sluttet opp om dette og kritiserte bladets form og innhold.
Spesielt mangelen på faglig stoff. Roger Andersen sa seg enig i at det burde være mulig i noe
faglig innhold i bladet.
Kjell Arne Pettersen stilte spørsmål stilte spørsmål til Roger Andersen vedr. sammenslåingen
av Naper og Elanders.
Knut Olsen redegjorde for forholdene i Adresseavisen med innsekrenkelser, oppsigelser og
innleiing av ekstern hjelp som for eksempel mekanikere og elektrikere.
Andre som hadde ordet: Reidar Bakke, Arne Holberg Wiig, Bjørn Bakke, Freddie Lørendal,
Arne Emil Jensen, Egil Løvstakken, Bjørn Skjebstad.
Gunn Gundersen orienterte litt om Napers oppkjøp av Elanders.
Arne Emil Jensen ba styret i TLS om å holde en tetter kontakt med forbundet. Men vi
oppfordret også forbundet til å bruke oss. Kjell Arne Pettersen mente trykkerne bør ta mer
kurs enn det de gjør pr. i dag. For eksempel på IGM.
Reidar Bakke foreslo at klubbene oppfordrer sine medlemmer om å delta på kurs. Dette gjøres
vel også i stor grad allerede. Knut Olsen savnet oppmøte fra styret en gang i mellom til et
medlemsmøte, men er klar over vanskelighetene rundt dette.
Lars Råkil spurte Kjell Arne Pettersen og Bjørn Bakke om de kunne redegjøre litt for ståa
rundt omkring på trykkeribedriftene, i forhold til den senere tids mange konkurser og
nedleggelser. De kunne fortelle at det er et nervøst marked over hele fjøla, men kanskje minst
hos småformat-trykkeriene. Salget av papir i ark har gått ned med hele 30% siden 1. januar
2001. Roger Andersen sa at dette er representativt for den generelle utviklingen i norsk
industri.
Arne Emil Jensen konkretiserte to forslag til handlingsplan:
a) TLS prøver å få til et kurs med hjelp av IGM og NGF. Invitasjonen sendes ut til alle
klubber. Kurset skal primært være et helgekurs. Enstemmig vedtatt.
b) Styret tar mer kontakt med NGF og prøver med dette å få til et nærmere forhold.
Enstemmig vedtatt.
Styret i TLS ønsket å gi Egil Løvstakken status som æresmedlem.
Dette ble enstemmig vedtatt.
10. Vedtektsendringer.
Det forelå to forslag til behandling.
1. Paragraf 12 strykes i sin helhet. Enstemmig vedtatt
2. Ny ordlyd i paragraf 2, samt forhøyelse av kontingenten til kr. 3,- pr uke.
Enstemmig vedtatt.

11. Valgkomiteens innstilling til styret i TLS.
Innstillingen ble lest av Freddie Lørendal. Bjørn Bakke innstite på at Siv Gilberg ble satt opp
som 2. varamann for revisorene. Ingen hadde noen bemerkning til dette.
12. Valg.
Følgende styre og revisorer ble enstemmig valgt:
Leder:
Jonn Gulbrandsen
Nestleder:
Kjell Arne Pedersen
Kasserer:
Hans Nordli
Styremedlem: Lars Råkil
1. vararep:
Gunn Gundersen
2. vararep:
Arne Danielsen
Revisorer:
1. vararep:
2. vararep:

Bjørn Bakke og Harald Johansen
Kai Jansen
Siv Gilberg

13. Godkjennelse av protokollen
Landskonferanseprotokollen ble opplest av Lars Råkil og Bjørn Bakke.
Protokollen ble enstemmig godkjent.
14. Avslutning.
Jonn Gulbrandsen takket for tilliten på vegne av det nye styret.
Reidar Bakke og Bjørn Skjebstad takket for at de hadde fått være tilstede.
Dirigent Freddie Lørendal takket delegatene og sekretariatet for et godt utført arbeide og
avsluttet med dette konferansen.

Sarpsborg, 3. november 2002

Lars Råkil (sign.)

Bjørn Bakke (sign.)

