FOLKETS HUS LANDSFORBUND
23. ordinære landsmøte i Folkets Hus Narvik,
11. – 12. oktober 2017
Møtet ble åpnet onsdag 11. oktober kl. 13.00.
1.

Åpning.
Landsmøte ble åpnet med underholdning i teatersalen. Musikk spilt av Franz
Roberg på klarinett og Svedjana Iovanovic på piano. Begge er musikklærere på
kulturskolen i Narvik.
Forbundstyrets leder Ellen Stensrud holdt åpningstale og minnetale.
Det var 38 hus påmeldt og 78 deltakere.
Varaordfører Geir Ketil Hansen ønsket Landsmøtet velkommen til Narvik by.
Styreleder Jarle Teigen i Folkets Hus Narvik ønsket Landsmøtet velkommen til
Narvik og Folkets Hus.
Fra de innenlandske gjestene holdt tidligere nestleder i Folkets Hus Landsforbund
Jan Inge Åsmul hilsningstale.
Leder Ellen Stensrud leste en hilsen fra Folkets Hus och Parker i Sverige.
Møtet fortsatte i Studiosalen i 4.etasje.

2.

Konstituering.
e-f: Valg av funksjonærer og komiteer.
Styreleder Ellen Stensrud la fram forbundsstyrets forslag:
Dirigenter:

Sekretærer:

Arnt Alsli
Laura Seltveit

Forbundsstyret
FH Sauda

Hilde Fismen
Svein Rønningsveen

Forbundsstyret
FH Hunndalen

Redaksjonskomite:
Per Østvold
Anne Karin T. Adolfsen
Stig Andre Heggem

Valgkomite:

Tellekorps:

Forbundsstyret
Ådalsbruk Arbeidersamfund
FH Molde

Inger Andersen, leder
Liv Krossøy
Jahn Petter Belsvik

Fra Styret:
Fra FH Bodø
Fra FH Stavanger

Forbundsstyret
FH Sandefjord
FH Lånke

Arnfinn Olsen
Åse Birkeli
Lisbeth Jakobsen

Vedtak: Forbundsstyrets forslag enstemmig vedtatt.

a) Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden.

Styreleder la fram forslag til forretningsorden:
FORRETNINGSORDEN.
1

Landsmøtets forhandlinger er offentlige i den utstrekning landsmøtet ikke
bestemmer noe annet.
Landsmøtet velger to dirigenter som vekselvis, og etter avtale seg imellom
leder landsmøtet.
Med unntak av innlederne, er regelen at representantene har rett til å ta ordet to
ganger i samme sak, med henholdsvis fem og tre minutters taletid.
Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har inntil ett minutts
taletid.
Alle forslag skal legges fram skriftlig for dirigenten, og skal være undertegnet
med forslagstillers navn og medlemsorganisasjon. Etter at strek er satt, kan det
ikke settes fram eller trekkes forslag. Alle saker avgjøres med alminnelig
flertall.
Til å føre protokollen velges to sekretærer. I protokollen skal det kun innføres
de forslag som framsettes samt vedtak med tall for de stemmer som er avgitt.
Protokollen leses opp ved åpningen av møtets andre dag. Protokollen fra andre
dag godkjennes av forbundsstyret.

2
3

4

5

Vedtak:
Forretningsorden enstemmig godkjent.

Styreleder la fram forslag til dagsorden:
DAGSORDEN
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Åpning
Konstituering
a)
navneopprop
b)
godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden
c)
valg av 2 dirigenter
d)
valg av 2 sekretærer
e)
valg av 4 medlemmer til redaksjonskomiteen
f)
valg av 3 medlemmer til valgkomiteen
Folkets Hus Landsforbund - beretning 2013 - 2016
- regnskap 2013 - 2016
Folkets Hus Fond – beretning og regnskap 2013 – 2016
Presentasjon av 3 medlemshus
Nordisk samarbeid i Folkets hus-bevegelsen.
Forslag, herunder vedtektsendringer
Virksomhetsplaner for Landsforbundet og medlemshudene

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nåtid og framtid for Folkets Hus-bevegelsen i Norge
Den aktuelle politiske situasjon
Innstilling fra redaksjonskomiteen.
LO-Aktuelt Presentasjon
Valg
Avslutning

Vedtak: Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.

Dirigent Arnt Alsli ledet så møtet.
b) Dirigenten foretok navneopprop.
Det var 37 hus representert, og det var 43 stemmeberettigede til stede i salen.
Arendal Fagforeningenes hus

Liv Johansen

Askim Folkets Hus SA

Bjørn Ragnar Johannessen
Arne Fossum

Askøy Folkets Hus

Hilde Fismen

Bodø Folkets Hus

Knut Ilstad
Jann Enoksen
Åse Birkeli
Berit Sennesvik
Arnt Hatten

Folkets Hus Drammen SA

Jan Petter Gundersen

Elverum Folkets Hus Gråberg

Pål Finstad
Knut Solberg
Ingebrigt Henningsen

Eydehavn Folkets Hus

Kjell Arne Kallestad

Fjellheim Samfunnshus SA

Per-Henning Wold

Gjølme Folkets Hus

Lena Mogseth

Haga Samfunnshus

Bente Kværnes

Hagan Folkets Hus

Aashild Farkvam

Hamar Folkets Hus AS

Magne Mathiassen
Tore Mikkelsen

Haugesund Folkets Hus

Alf Roald Helvik

Hunndalen Folkets Hus SA

Svein Rønningsveen

Høyanger Folkets Hus SA

Terje Norevik
Ottar Uglum

Kjelsås Folkets Hus SA

Roar Tryggan
Terje Bjerke

Kristiansund Folkets Hus SA

Robert Orholm
Bengt Gustav Eriksson

Kragerø Folkets Hus SA

Olaf Rein-Bolin
Jens Normann Eriksen

Larvik Folkets Hus

Torbjørn Hem

Lilleaker Folkets Hus

Terje Havrøy

Lånke Folkets Hus

Jan Petter Belsvik

Moelv Folkets Hus

Sven Olsen

Molde Folkets Hus AS

Stig Andre Heggem

Narvik Folkets Hus AS

Bjørnar Mikkelborg
Jarle Teigen
Arnt Zimmermann
Bengt Ole Larsen (dag 2)

Nydalen Samfunnshus

Håkon Steinberg
Fred Borg
Berit Pedersen

Oslo Kongressenter Folkets Hus AS

Terje Petter Olsen

Otertun Folkets Hus SA

Jan-Arild Larsen
Halvor Bjarne Karlsen

Sauda Folkets Hus AS

Laura Seltveit

Sandefjord Folkets Hus SA

Liv Krossøy
Roar Gunnufsen
Rune Samuelsen

Sandnes Folkets Hus

Olav Sjølyst

Sandvika Folkets Hus

Harald Thomas Endresen

Stavanger Folkets Hus SA

Arild Næss

Lisbeth Jakobsen
Margrethe Kaarvaag
Silje Oftedal
Einar Undheim

3-4.

Strømmen Folkets Hus SA

Pål Gløtta

Såheim Folkets Hus

Tom Nilsen

Foreningen Tangen samfunnshus

Jan Myrvold

Tørberget samfunnshus

Marit Nyhuus

Ådalsbruk Arbeidersamfund

Anne Karin Torp Adolfsen

Observatører:

LO Huset Indre Hardanger Terje Kolbotn

Gjester:

Svein-Erik Oxholm
Gerd Oxholm
Jan Inge Åsmul
Herlof Gjerde

Innbudte organisasjoner:

Arbeiderpartiet Kristine Nordensson Kallset
LO i Norge Siv Schau
Los distriktskontor i Nordland Rita Lekang

Andre:

ArbArk Frank Meyer

Utstillere:

LO-Aktuelt Line Scheistrø, Sissel Rasmussen
Eventum Martin Rød

Forbundsstyret:

Ellen Stensrud
Kirsti Mandal
Per Østvold
Arnstein Aasestrand
Hilde Fismen
Odd Andreas Lund
Arnt Alsli
Odd Helge Rippe (dag 2)
Arnfinn Olsen
Inger Andersen
Svein Rønningsveen

Administrasjon:

Morten Berntsen

Beretninger og regnskap for Folkets Hus Landsforbund og Folkets Hus Fond
2013 – 2016.

Forbundssekretær Morten Berntsen innledet i forbindelse med beretningen for Folkets
Hus Landsforbund.
Vedtak:
Beretningen for Folkets Hus Landsforbund 2013-2016 enstemmig godkjent.
Forbundssekretær Morten Berntsen gjennomgikk regnskapene for begge
organisasjonene.
Han gjennomgikk også beretningen for Folkets Hus Fond.
Revisor var ikke tilstede, men revisjonsuttalelsen var vedlagt dokumentene og ble vist
til.
Ordet til saken:
Ellen Stensrud, som gjorde spesielt oppmerksom på beretningens side 2 vedr. tap på
utlån ved avslutning av konkursen i Folkets Hus Hammerfest.
Vedtak:
Regnskap for Folkets Hus Landsforbund 2013-2016 ble tatt til orientering.
Beretninger for Folkets Hus Fond 2013-2016 ble enstemmig godkjent.
Regnskap for Folkets Hus Fond 2013-2016 ble tatt til orientering.

Dirigent Laura Seltveit ledet møtet.
5. Presentasjon av 3 medlemshus.
Stavanger FH ved daglig leder Arild Ness
Sandvika FH ved styreleder Harald Thomas Endresen
Bodø FH ved styreleder Knut Ilstad
Vedtak:
Presentasjonene ble tatt til orientering.
Orientering om Eventum.
Martin Rød orienterte om deres tilbud om digital markedsføring av medlemshusene.

6.

Nordisk samarbeid
Styreleder Ellen Stensrud innledet om vårt felles samarbeid med våre
søsterorganisasjoner i Sverige og Finland.
Ingen ba om ordet.
Vedtak: Innledningen tatt til orientering

Bjørnar Mikkelborg, daglig leder Folkets Hus Narvik orienterte om opplegget for
kvelden.

Møtet hevet kl. 16.30.

Møtets dag 2 startet opp torsdag 12. oktober kl. 09.00.
Laura Seltveit ledet møtet.
Det var kulturinnslag ved Franz Roberg på klarinett og Svedjana Iovanovic på piano.
Godkjenning av protokoll fra 11.oktober.
Svein Rønningsveen lest opp utkast til protokoll.
Ordet til saken: Kirsti Mandal og Arild Ness
Vedtak: Protokollen ble godkjent med endringer. Leder Ellen Stensrud leste en hilsen
fra Folkets Hus och Parker i Sverige. Arild Ness er daglig leder i Stavanger Folkets
Hus.

7.

Forslag herunder vedtektsforslag.

Kirsti Mandal la fra forbundsstyrets forslag.
Del I - vedtektene for Folkets Hus Landsforbund
Forslag nr 1
Fra: Forbundsstyret
§ 1 Formål, ny ordlyd i pkt. a):
a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foretak hvor arbeiderbevegelsens
organisasjoner eier eller arbeider for å skaffe samlingslokaler.

Forslag nr 2
Fra: Forbundsstyret
§ 2 Medlemskap, ny ordlyd:
Foretak som driver Folkets Hus eller andre samlingslokaler, og hvor arbeiderbevegelsens
organisasjoner er helt eller delvis med, kan etter søknad opptas i Landsforbundet.
Medlemmer må følge landsforbundets vedtekter.
Lokale vedtekter skal følge søknad om medlemskap.
Nye medlemmer betaler en engangs registreringsavgift på kr. 1.000,-

Forslag nr 3
Fra: Forbundsstyret
§ 3 Landsmøtet, ny rekkefølge og ordlyd:
a) Landsforbundets høyeste myndighet er Landsmøtet, som trer sammen hvert 4. år.
b) Landsmøtet innkalles med minst 6 måneders varsel. Dagsorden med innkomne forslag
sendes ut 1 måned før landsmøtet.
c) Forslag som ønskes behandlet på Landsmøtet må sendes landsforbundets styre senest
3 måneder før landsmøtet. Styret og alle medlemsorganisasjoner som har mer enn 6
måneders medlemskap før landsmøtet, har rett til å framsette forslag.
d) Medlemshus med mer enn 6 måneders medlemskap kan møte med en delegat med
stemmerett. I tillegg kan de møte med flere representanter. Disse har talerett, men ikke
stemmerett. Utgiftene til landsmøtedeltakelse for tilleggsrepresentantene dekkes i sin
helhet av vedkommende medlemsorganisasjon/-hus.
e) Medlemmer med mindre enn 6 måneders medlemskap kan møte med en representant,
som har talerett, men ikke stemmerett.
f) Landsforbundet dekker reise- og oppholdsutgifter for 1 - en – delegat fra hvert
medlemshus.
g) Styrets medlemmer og forbundssekretæren deltar på landsmøtet. Styrets medlemmer
har stemmerett i alle saker, unntatt spørsmål som gjelder beretning og regnskap.
h) Landsmøtet vedtar dagsorden, forretningsorden og behandler beretning, regnskap og
innkomne forslag (herunder vedtektsendringer). Alle saker legges fram med styrets
innstilling.
i) Landsmøtet skal foreta valg av det antall styremedlemmer som er fastsatt i § 4.
j) Til å forberede og innstille i saken valg, velger landsmøtet en valgkomite på 3
medlemmer.

Forslag nr 4
Fra: Forbundsstyret:
Eksisterende tekst i § 3 punktene g og h flyttes og blir ny § 4:
§ 4 Ekstraordinært landsmøte
a) Ekstraordinært landsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller når minst
en tredjedel av medlemsorganisasjonene skriftlig forlanger det.
b) Ekstraordinært landsmøtet innkalles med 1 måneds varsel, og kan bare behandle den
eller de saker som er årsak til at møtet er innkalt.

Forslag nr 5

Fra: Forbundsstyret:
Tidligere § 4 blir ny § 5, med samme ordlyd som før.

Forslag nr 6
Fra: Forbundsstyret:
Tidligere § 5 blir § 6.
Forslag til ny ordlyd i 2. avsnitt:
Forbundssekretæren ansettes av LO etter innstilling fra styret, og er i det daglige underlagt
leder av økonomiavdelingen i LO.
Nytt tillegg etter ordet virksomhetsplaner i siste setning:
”…….. og styrets vedtak.”

Forslag nr 7
Fra: Forbundsstyret:
Tidligere § 6 blir ny § 7, med samme ordlyd som før.

Forslag nr 8
Fra: Forbundsstyret:
Tidligere § 7 blir § 8, med ny ordlyd:
Endring av disse vedtektene kan skje på ordinært landsmøte med 2/3 flertall og må
godkjennes av LO.

Forslag nr 9
Fra Forbundsstyret:
Tidligere § 8 blir § 9

Forslag nr 10
Fra Forbundsstyret:
§ 10 ny ordlyd:

§ 10 Vedtektenes gyldighet
Disse vedtektene er vedtatt på FHLs landsmøte 12. oktober 2017. Endringer trer i kraft fra den
dato de blir godkjent av LO.
Del I - samlet avstemning
Vedtak: Forslagene enstemmig vedtatt

Del II - Mønstervedtektene
Forslag nr 11
Fra: Forbundsstyret:
Overskriften, ny ordlyd:
Mønstervedtekter for Folkets Hus, samfunnshus og økonomiske fellesorganisasjoner som er
medlemmer i Folkets Hus Landsforbund
Husene har ulik eierform, og det enkelte hus er ansvarlig for å tilpasse sine vedtekter til
gjeldende eierform.

Forslag nr 12
Fra: Forbundsstyret:
Ny ordlyd:
§ 1. Foretaksnavn
………………………… , heretter kalt foretaket, er et ……………… (her angis hvilken
eierform foretaket har)
Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Forslag nr 13
Fra: Forbundsstyret:
§ 4, følgende tilføyes før første avsnitt:
(Dette er utformet for SA, husene med annen eierform må tilpasse teksten)

Forslag nr 14
Fra: Forbundsstyret:
§ 5, ny ordlyd:
§ 5. Anvendelse av årsoverskuddet
Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det
kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar.

(For SA vises det til samvirkeforetaksloven §§ 26–30.)

Forslag nr 15
Fra: Forbundsstyret:
Ny ordlyd:
§ 6 Styre og daglig leder
1. Styre
Foretaket ledes av et styre med 3 til 7 medlemmer med ….. varamedlemmer.
Styreleder og styremedlemmene velges av årsmøtet, ved særskilt valg.
Styreleder velges hvert år, valgperioden for styremedlemmer er to år. Det innordnes slik at
halvparten av styrets medlemmer er på valg samtidig.
Styret har ansvar for en forsvarlig organisering av virksomheten i tråd med vedtektene og
lovverket.
Foretaket forpliktes av underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan
meddele prokura.
2. Daglig leder
Dersom foretaket skal ha daglig leder ansettes denne av styret. Vedkommende deltar på
styremøtene uten stemmerett, og kan ikke ha styreverv.

Forslag nr 16
Fra: Forbundsstyret:
Ny ordlyd:
§ 7. Årsmøtet
Ordinært årsmøte:
Årsmøtet er foretakets øverste myndighet.
Årsmøtet finner sted innen utgangen av juni måned.
Innkalling til årsmøtet skal sendes slik at den er medlemmene i hende senest ..….. uker før
årsmøtet.
Styreleder eller den styret har utpekt, åpner årsmøtet.
På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
3. Årsberetning.

4. Årsregnskap.
5. Disponering av årsoverskuddet
6. Budsjett og virksomhetsplan for kommende år.
7. Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til styret.
8. Valg i henhold til vedtektenes bestemmelser
9. Valg av revisor
10. Valg av valgkomité
11. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under årsmøtet.
Vedtak i årsmøtet fattes med alminnelig flertall.
Beslutninger om vedtektsendringer fattes med 2/3 flertall av de avgitte stemmene. (For SA
vises det til samvirkeforetaksloven § 54 (2))
I protokollen fra årsmøtet skal det tas inn oversikt over hvem og hvor mange medlemmer som
er til stede, hvem som er stemmeberettigede, og hvem som eventuelt møter med fullmakt.
Ekstraordinært årsmøte:
Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Styret skal også kalle inn til ekstraordinært
årsmøte når revisor eller minst 1/10 av medlemmene krever det skriftlig. Ekstraordinært
årsmøte innkalles med 8 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte behandler kun de sakene som
er varslet i innkallingen.

Forslag nr 17
Fra: Forbundsstyret:
Ny ordlyd:
§ 8. Oppløsning av foretaket og fordeling av nettoformuen
Vedtak om oppløsning av foretaket blir gjort av årsmøtet med samme flertall som for
vedtektsendring. Ved oppløsning har foretakets medlemmer ikke rett til å få utbetalt sine
andelsinnskudd og eventuelt innestående på medlemskapitalkonti dersom det er midler i
foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser.
Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd eller
medlemskapitalkonti.
(Det enkelte hus må ta inn bestemmelser om anvendelse av overskudd ved oppløsning. Jf
Samvirkelovens § 10.9 og Aksjeloven § 2-2.2).
Forslag til saken:
Fra Bengt G. Eriksson, Kristiansund FH:
§ 8 – I stedet for: Oppløsning av foretaket blir gjort av årsmøtet, kommer i stedet: blir gjort av
to årsmøter med samme flertall som for vedtektsendringer.
Forbundsstyret behandlet saken og kom med et endret forslag:
§8 – I stedet for: Oppløsning av foretaket blir gjort av årsmøtet, kommer i stedet: blir gjort av
to påfølgende årsmøter.

Vedtak: Forbundsstyrets endrede forslag enstemmig vedtatt

Forslag nr 18
Fra: Fjellheim Samfunnshus SA
Tilføyelse etter siste avsnitt, slik at ny tekst blir:
§ 8. Oppløsning av foretaket og fordeling av nettoformuen
Vedtak om oppløsning av foretaket blir gjort av årsmøtet med samme flertall som for
vedtektsendring. Ved oppløsning har foretakets medlemmer ikke rett til å få utbetalt sine
andelsinnskudd og eventuelt innestående på medlemskapitalkonti dersom det er midler i
foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser.
Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd eller
medlemskapitalkonti.
Gjenværende midler utover dette skal gå til forvaltning av Folkets Hus Landsforbund, inntil
en ny organisasjon i henhold til § 3 i vedtatte bestemmelser blir dannet. Da overtar dette
samvirkeforetak aktiva og passiva.
Hvis en ny organisasjon ikke kan etableres i løpet av seks måneder, skal gjenværende midler
brukes til tiltak og aktiviteter til nytte og glede for befolkningen i nærmiljøet slik
eierorganisasjonene i foretaket bestemmer.
Hvis eierorganisasjonene ikke blir enige om hvordan midlene skal brukes, kommer
vedtektenes § 9. Voldgift til anvendelse. Dog må voldgiften få som resultat at intensjonen i §
8 om at midlene brukes til tiltak og aktiviteter til nytte og glede for befolkningen i nærmiljøet,
etterleves.
Begrunnelse:
Paragraf 8 tar i sin nåværende form ikke hensyn til alle de ulike forhold som kan føre til
oppløsning av foretaket, og forutsetter at en ny organisasjon for foretaket kan etableres. Dette
er ikke alltid mulig. Selv om eiersamvirket for et samfunnshus kan bestå av flere aktive og
livskraftige organisasjoner, og disse ønsker å drive samfunnshuset videre, er det tilfeller der
dette ikke er praktisk gjennomførbart. Problemet kan være så enkelt som at det ikke er mulig å
få ansatt en person som tar seg av det praktiske rundt utleie og nødvendig rengjøring av
huset.
Mange av samfunnshusene er oppført på dugnad av engasjerte folk i nærområdet, til gavn
først og fremst for befolkningen i nærheten. Som eksempel fra vårt eget samfunnshus, ble det
lagt ned over 14.000 dugnadstimer da huset ble oppført for 60 år siden, og i tillegg kommer
selvfølgelig det årlige vedlikeholdsarbeidet som i stor grad har vært dugnadsarbeid. Hvis
foretaket blir oppløst, og det ikke er mulig å etablere en ny organisasjon som gjenopptar
driften, bør et eventuelt overskudd når aktiva og passiva er gjort opp, brukes til et formål som

er til gavn for nærområdet rundt samfunnshuset. Det ville kjennes urimelig hvis all den
innsats som er lagt ned tidligere, ikke skulle komme nærområdet til gode.
Forbundsstyrets innstilling:
Intensjonen i forslaget tiltres. Det vises til forbundsstyrets forslag til endring av siste avsnitt i
§ 8. Opprinnelig tekst strykes og erstattes av:
Det enkelte hus må ta inn bestemmelser om anvendelse av overskudd ved oppløsning. Jf
Samvirkelovens § 10.9 og Aksjeloven § 2-2.2.
Forbundsstyret behandlet saken og kom med forslag:
§ 8 sendes ut til medlemsorganisasjon for diskusjon.
Vedtak: Forbundsstyrets forslag enstemmig vedtatt.

Forslag nr 19
Fra: Forbundsstyret:
§ 10 Disse vedtektene er vedtatt på ……….(husets navn) sitt årsmøte ……… (dato,årstall).
Bare Bare årsmøtet kan gjøre endringer i vedtektene. Vedtektsendringer må godkjennes av
forbundsstyret i Folkets Hus Landsforbund.
Forslag nr 20
Fra: Forbundsstyret:
§ 11
Dette er mønstervedtekter for alle hus som er tilsluttet Folkets Hus Landsforbund. Det enkelte
hus kan i tillegg ha lokale særvedtekter, disse kan ikke inneholde bestemmelser som er i strid
med mønstervedtektene. Lokale særvedtekter skal godkjennes av forbundsstyret i Folkets Hus
Landsforbund.
Del 2 - samlet avstemning, med unntak av forslag 17 og 18.
Vedtak: Forslag 11-16 og 19-20 enstemmig vedtatt.

Del III - Vedtekter for Folkes Hus Fond
Forslag nr 21
Fra: Forbundsstyret:
§3
Tilføy som første setning:
Alle lån gis som førsteprioritets pantelån.

Forslag nr 22
Fra: Forbundsstyret:
§4, Siste setning endres til:
De samme som har prokura for Landsorganisasjonen har prokura for Folkets Hus Fond.

Forslag nr 23
Fra: Forbundsstyret:
§7

Disse vedtektene er vedtatt på FHLs landsmøte 12. oktober 2017. Endringer trer i kraft fra den
dato de blir godkjent av LO.
Del 3 Folkets Hus Fond ble behandlet samlet
Vedtak: Forslagene enstemmig vedtatt

Forslag nr 24
Fra: Folkets Hus Trondheim
Folkets Hus Landsforbund kan gjøre unntak fra krav om 1.prioritet ved lån til medlemshus
under følgende forutsetninger:
 Det er dokumentert god sikkerhet for lånet også ved andre prioritet.
 Det er nødvendig for at et hus skal få nødvendig finansiering fra andre.
Begrunnelse.
Folkets Hus i Trondheims bankforbindelse stiller som ufravikelig krav at eierne stiller opp
med kapital, at banklånet har 1. Prioritet og denne prioritet ikke er delt.
AØF har ingen eiere, vi har et representantskap med delegater etter betalende medlemmer.
Folkets Hus er kollektiv eiendom. Men vi har oppfylt kravet til eierfinansiering ved å
innhente ansvarlig lån fra medlemsforeningene, til nå 28 millioner kroner.
Banken ser på FHL også som eier. Ikke helt unaturlig siden det er vedtektsfestet at Huset og
alle verdier i AØF tilfaller FHL ved opphør.
Forslaget kommer ikke fordi vi vil be om store lån fra FHL. Vi har innfunnet oss med at
fondet vil prioritere de små hus. Vårt hovedproblem er at hver gang vi inngår en ny avtale
med bank så må styret i FHL frafalle prioritet på eksisterende lån på nytt og det skaper stor
usikkerhet.
Faktaopplysninger:
AØF har god inntjening og god kontantstrøm, vårt problem er finansiering av nødvendige og
lønnsomme investeringer. Vi har i dag 15 mill. i lån fra FHL der 1. Prioritet er frafalt. Det
betales ned med en mill i året, slik at det ved årsskiftet gjenstår 10 mill. Det er ingen andre
2.prioritets låntakere.
Siste verdivurdering på huset er på 210 mill, 1.prioriotets lån er på 90 mill. Ansvarlige lån på
28 mill. Vi har nå en gunstig leieavtale med Trondheim Kommunale Kino fram til 2035. Med
den investering vi nå gjør med full rehabilitering av kontorlokaler til LOs Juridiske, LOs

distriktskontor m.fl. og Fellesforbundet, er 90 % av kontorlokalene topp moderne med sikre
leietakere. Vi mener det er null risiko for tap.
Det er heller ikke slik at vi vil be om store lån fra FHL. Vi har innfunnet oss med at fondet vil
prioritere de små hus. Vårt hovedproblem er at hver gang vi inngår en ny avtale med bank så
må styret i FHL frafalle prioritet på eksisterende lån på nytt og det skaper stor usikkerhet.
Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget tiltres ikke.
Viser til forbundsstyrets forslag til ny første setning i vedtektene for Folkets Hus Fond §3:
Alle lån gis som førsteprioritets pantelån.
Vedtak: Forbundsstyret innstilling enstemmig vedtatt

Forslag nr 25
Fra Forbundsstyret
I kommende landsmøteperiode arrangerer Folkets Hus Landsforbund to
samarbeidskonferanser for de største husene i Norge og Sverige.
Begrunnelse:
Folkets Hus Landsforbunds aktivitet retter seg generelt sett inn mot små og mellomstore
medlemshus. De store husene har oftest en rekke egne ansatte og driver sin virksomhet på en
profesjonell måte og er mer uavhengig av assistanse fra FHL. Allikevel ønsker FHL å sette
sterkere fokus på de store husene gjennom å arrangere to nordiske samarbeidskonferanser i
kommende landsmøteperiode. Konferanser der de største husene kan hente idéer og
kompetanse hos hverandre på områder som bl.a kontor- og forretningsdrift, markedsføring på
sosiale medier, kulturaktiviteter og restaurantdrift.
FHLs største hus er pr i dag Oslo, Trondheim, Stavanger, Drammen, Sandefjord, Strømmen,
Hamar, Kirkenes og Narvik.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Forslag 26
Fra: Forbundsstyret
I kommende landsmøteperiode arrangerer Folkets Hus Landsforbund fire regionalkonferanser
for alle hus i hver av landets regioner.
Begrunnelse:
Folkets Hus Landsforbund arranger en regional konferanse i året i landsmøteperioden.
Forbundsstyret ser det som viktig å holde kontakten med medlemshusene mellom
Landsmøtene. Likeså ser vi det som viktig at ansatte/tillitsvalgte i medlemshusene har kontakt
med andre i samme region. Innholdet i konferansene kan variere ut fra hvilke utfordringer og
informasjonsbehov som vi til enhver tid står overfor. Det vil alltid være mulighet for innspill
på tema(er) til disse konferansene.
Til disse konferansene dekker FHL reise, lunsj, møtelokaler og materiell for en person fra
hvert hus.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Følgende ba om ordet til diskusjonen om dagsorden pkt. 7 samlet:
Harald Thomas Endresen- Sandvika, Bengt G. Eriksson- Kristiansund, Per-Henning WoldFjellheim, Marit Nyhus- Tørberget, Ellen Stensrud- styret
Styret ba om tid til å diskutere innspill og forslag. Dette godkjente landsmøtet.
Deretter la styreleder Ellen Stensrud fram styrets forslag til videre behandling.
Ordet til forretningsorden: Arnstein Aasestrand, styret

8.

Virksomhetsplaner for Landsforbundet
Jan Petter Gundersen fra Drammen Folkets Hus innledet om virksomhetsplanene som
var utarbeidet lokalt og Arnt Alsli fra forbundsstyret innledet om Landsforbundet sine
virksomhetsplaner og bakgrunnen for dette arbeidet.
Følgende ba om ordet:
Knut Ilstad- Bodø FH, Ellen Stensrud- styret, Arnt Alsli- styret
Vedtak: Innledningene tatt til orientering.
Pause 11.00-11.15
Arnt Alsli ledet møtet
Morten Berntsen minnet om at reiseregningene sendes inn etter landsmøtet.
9. Nåtid og framtid for Folkets Hus-bevegelsen i Norge
Innledning ved styreleder Ellen Stensrud.
Hun viste til det utlagte Strategidokument 2017, som er styrets dokument.
Forslaget til uttalelse:
Folkets Hus-bevegelsen har en lang og stolt historie som startet på 1890-tallet med
byggingen av det første forsamlingshuset på dugnad. Vår historie er nøye knyttet til
arbeiderbevegelsens framvekst. Hvis Folkets Hus over hele landet hadde kunnet tale,
hadde vi fått høre historiene om tusener av partimøter, fagforeningsmøter,
streikemøter, valgkampmøter, kvinnemøter og ungdomsmøter. Vi hadde fått høre
historia om arbeiderbevegelsen fra dens spede begynnelse til regjeringsmakt,
krisetider, verdenskrig og gjenoppbygging, og fram til dagens moderne
velferdssamfunn.
Fortsatt er de fleste Folkets Hus eller samfunnshus eid av partilag i Arbeiderpartiet
og/eller av fagforeninger, eventuelt også i samarbeid med ideelle organisasjoner. Det
er tilknytningen til arbeiderbevegelsen som er basisen for vår virksomhet. Hus som

ikke helt eller delvis eies eller driftes av organisasjoner i arbeiderbevegelsen, kan ikke
være medlemmer i FHL, og kan heller ikke søke om midler fra Folkets Hus Fond.
Folkets Hus-bevegelsen nådde en topp på 1980-tallet. Etter dette har antall
medlemshus sunket jevnt og trutt til dagens medlemstall i FHL på 88 hus. Det er flere
grunner til nedgangen: Arbeiderbevegelsens behov for samlingslokaler har endret seg,
og de fleste medlemshus må konkurrere med konferansesentre, hoteller og et rikt
utvalg av kultur- og forsamlingslokaler. Samtidig opplever mange at det blir
vanskeligere å opprettholde dugnadsånden.
Medlemshusene i FHL representerer store verdier – både i fast eiendom og i
omsetning. Medlemshusene er dessuten en viktig del av arbeiderbevegelsens historie.
Disse verdiene er det arbeiderbevegelsens kollektive oppgave å ta vare på.
I den kommende landsmøteperioden vil FHL ta initiativ til diskusjoner med
medlemshusene og de to store eierne, LO og Arbeiderpartiet, om FHLs og Fondets
framtid. Hvilke tilbud og tjenester trenger medlemshusene i framtida? Diskusjonen må
innrettes både på behovene til små/mellomstore hus og de store husene. Samtidig må
vi stille spørsmålet: Hva vil LO og Arbeiderpartiet med Folkets Hus-bevegelsen? Hva
slags organisasjon trenger vi i framtida?
Følgende ba om ordet:
Tom Nilsen, Såheim FH, Bengt G. Eriksson, Kristiansund FH, Terje Havrøy, Lilleaker
FH, Per Østvold, styret, Terje Kolbotn, LO-huset i Indre Hardanger, Anne Karin Torp
Adolsen, Ådalsbruk Arbeidersamfund, Jan Petter Gundersen, Drammen FH, Laura
Seltveit, Sauda FH, Fred Borg, Nydalen Samfunnshus, Harald Thomas Endresen,
Sandvika FH, Knut Listad, Bodø FH, Per-Henning Wold, Fjellheim Samfunnshus

Forslag fra Terje Havrøy, Lilleaker FH:
Landsmøtet 2017 ber styret i Folkets Hus Landsforbund utarbeide et politisk og
kulturelt samarbeidsprosjekt med den øvrige arbeiderbevegelsen, lokalt som sentralt.
Hensikt skal være å styrke Folkets Hus-bevegelsen betydning, anseelse og
oppmerksomhet som en viktig og betydningsfull partner i norsk arbeiderbevegelses
politiske, faglige, kulturelle og sosiale virksomhet i Norge.
FHL skal i samarbeid med LO, AOF, Arbeiderpartiet og fagforbundene ta initiativet til
å etablere en felles arrangementspool med ansvar for å fylle husene med
faglig/politiske foredrags- og debattmøter, initiere kulturtreff, formidle artister og
lignende. Poolen skal ha budsjett- og finansieringsansvar samt et kvalitetsansvar for
driften på vegne av og for iniativtakerne til poolen. Programarbeidet er fullt og helt et
lokalt ansvar og det forutsettes at tiltakene skal gi husene bedre «aura» og at
samarbeidspartnernes initiativer gis økt oppmerksomhet.
Styreleder Ellen Stensrud oppsummerte diskusjonen. Styret tar innspill fra debatten
med videre i dette viktige arbeidet.

Vedtak: Forslag fra Terje Havrøy, Lilleaker FH oversendes redaksjonskomiteen
sammen med styrets forslag til uttalelse.

10. Den aktuelle politiske situasjon etter valget
Innledning ved assisterende partisekretær Kristine Nordenson Kallset og
LO sekretær Kristin Sæter.
Følgende ba om ordet:
Arnstein Aasestrand, forbundsstyret, Terje Kolbotn, LO-huset i Indre Hardanger,
Bengt Eriksson, Kristiansund FH.
Innlederne oppsummerte etter diskusjon og spørsmål.
Vedtak: Innledningen tas til orientering.

11. Innstilling fra redaksjonskomiteen
Redaksjonskomiteens leder Per Østvold la fram komiteens innstilling til forslagene
som ble oversendt under behandlingen av sak 9:
Redaksjonskomiteen støtter intensjonene i forslaget til sak 9 og foreslår at det
oversendes forbundsstyret for videre oppfølging.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.
Redaksjonskomiteen kom ut fra diskusjonen av sak 9 med et eget forslag:
Tilføyelse før siste avsnitt: Landsmøtet vil oppfordre forbundsstyret til å nedsette et
utvalg med representanter fra medlemshusene, som skal forberede en ny nettside for
FHL i 2018.
Vedtak: Forslaget fra styret med tilføyelsen enstemmig vedtatt.

12. LO-Aktuelt Presentasjon
Folkets Hus Landsforbund er 70 år. LO-Aktuelt har denne forbindelse laget en
jubileums- presentasjon som er vist for Landsmøtet i foajeen. Line Scheistrøen og
Sissel Rasmussen presenterer den for Landsmøtet.

13. Valg
Valgkomiteens leder Inger Andersen, forbundsstyret leste opp valgkomiteens
innstilling:
Styremedlemmer:
Hilde Fismen
Arnt Alsli
Harald Thomas Endresen

Askøy FH
Kristiansund FH
Sandvika FH

Varamedlemmer:
Liv Krossøy
Svein Rønningsveen

Sandefjord FH
Hunndalen FH

Aud Ljunggreen

Narvik FH

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Alle valg ble foretatt med akklamasjon.
Ellen Stensrud redegjorde for at LO ikke har oppnevnt sine representanter ennå,
men at dette skjer i nærmeste framtid.

14. Avslutning
Ellen Stensrud oppsummerte landsmøtet og takket for deltakelsen til alle.
Hun takket dirigenter og sekretærer for vel utført jobb og takket samtidig for tilliten på
vegne av det nyvalgte styret. Hun takket Odd Anders Lund, Arnfinn Olsen og Inger
Andersen som gikk ut av styret etter mange år og ba videre om fullmakt til å gi dem en
oppmerksomhet på en passende måte. Hun ønsket det nye styret velkommen.
Arnt Alsli hevet deretter det 23. ordinære Landsmøtet kl. 15.20.

