Årsmelding for Creo HSF 2019
Styret har i 2019 hatt 6 styremøter. I alt 69 saker er behandlet. Styremøtene har vært 25/1,
22/2, 29/3, 3/5, 21/6 og 22/11.
-Styret har blant annet arbeidet med-konstituering, fordeling av arbeid og avtaler om avlønning og styregodtgjørelse.
-organisering av styrearbeidet.
-lokale lønnsforhandlinger og enkeltsaker for medlemmer.
-hjelp i konfliktsaker på arbeidsplasser.
-medlemsservice.
-administrere Creo HSF stipendfond.
-synlighet og tilgjengelighet på facebook-siden og administrere denne.
-bistand til Creo sentralt på kontordagen i Bergen (et Brak arrangement).
-å lage en spørreundersøkelse for å kartlegge utfordringene med DKS.
-å arrangere sommerfest for medlemmene.
-å arrangere kurs i arbeidsrett for tillitsvalgte.
-oppsigelse og avvikling av mobilabonnementet hos Telenor.
-reinvestering og møter med finansrådgivere ifbm. fondsforvaltningen av Creo HSF stipendfond.
-verving.
-deltakelse på Creo sitt representantskap.
-å være representert i LO regionråd i både Hordaland og Sogn og Fjordane samt KODE.
-å vaske medlemslistene med plasstillitsvalgte i KS og KA området.
-å utpeke plasstillitsvalgte på arbeidsplassene.
-planlegging av årsmøtet og drift av regionlaget.
-flere videomøter med Creo sentralt. Møte med daglig leder Erik Normann i Bergen.
-å gi muntlige og formelle innspill til Creo, bl.a. om handlingsplan, organisering og annet.
-å føre regnskap for regionlaget.
-lobbyvirksomhet mot politikere og byråkrater.
Styret viser til styrereferatene som var lagt ut på hjemmesidene sentralt inntil 22. januar 2020.
De er nå ikke lenger tilgjengelige på disse sidene og vi avventer en medlemsportal som gjør at
medlemmene kan logge seg inn for å få tilgang til disse. Inntil videre blir disse tilsendt
medlemmene på e-post ved behov.
Creo HSF har pr. 15 januar 2020 862 medlemmer. Det er 99 flere enn på samme tid i fjor.
Dette skyldes flere medlemmer og at korreksjonen av fjorårets medlemsliste fra Creo-sentralt
ikke var riktig.

Styrets sammensetning har vært
Leder: Kjell Erik Husom. Musiker BFO, Bergen. Spekter. (På valg 2020).
Nestleder: Silje Sandodden Kise, Bergen. Scenograf og kostymedesigner. Frilanser. (På valg
2020).
Kasserer: John William Kay. Kantor, Manger. KA. (På valg 2021).
Styremedlemmer:
Thorstein Holgersen. Kulturskolelærer, Bergen. KS (På valg 2020).
Siri Aastad Kvaleid. Kulturskolelærer, studentrepresentant, KS. (På valg 2021).
Bjørn Gisle Seter, distriktsmusiker, Sogn og Fjordane (På valg 2021)
Varamedlemmer (Velges hvert år):
Aud Marit Skarrebo Holmen, Kulturskolelærer, Sogn og Fjordane
Karina Opdal. Frilanser sang/scenekunst, Bergen.
Asbjørn Flåm. Kantor, Førde.
Brit Johnsrud. Musiker SFMK, Bergen.
Alle utenom Asbjørn Flåm har vært på minst ett styremøte i perioden.
Leder har ikke hatt regulær kontortid men er alltid tilgjengelig. Han arbeidet hjemme og på
orkesterkontoret i BFO. Leder har også ved anledninger brukt Creo sine kontorer i Brugata til
regionlagsarbeid. Leder har også vært på reise i oppdrag for Creo HSF.
I forbindelse med årsmøtet på Kulturhuset Gimle 15. mars ble det kunstneriske innslaget en
Jazz trio ledet av Arne Toivo Sandberg. Årsmøtet ble avholdt i konjunksjon med kontordagen
arrangert av Brak der flere styremedlemmer stilte opp for Creo fra tidlig morgen. John
William Kay ledet årsmøtet i leders fravær.
Torstein Holgersen og John William Kay fikk i oppdrag å gjennomgå plass/områdetillitsvalgtlistene for KS og KA tilsendt fra Creo sentralt. De ringte rundt til alle tillitsvalgte i
regionen. Kommunikasjonen var nyttig. Oppdaterte lister ble sendt til Creo sentralt.
Silje Sandodden Kise tok oppdraget å lage en spørreundersøkelse for å kartlegge de gjentatte
utfordringene med DKS. Den rikholdige rapporten er oversendt Creo sentralt, og vi følger opp
regionalt.
Kjell Erik Husom, representerte Creo HSF i Creo sitt representantskap 7. juni og hadde møte
med daglig leder Erik Normann i Bergen 10. juni.
Den 22. og 23. august ble det arrangert kurs i arbeidsrett i Bergen Filharmoniske Orkesters
kantine med Jørgen Samuelsen som foredragsholder. 12 personer møtte på kurset. Et lærerikt
og nyttig kurs.
Thorstein Holgersen bidro som foredragsholder om avtaleverket for kulturskoleansatte for
kulturskoleansatte på Fleischer-Voss i august. Det var svært vellykket med 40 deltakere med
varighet på 3 timer.
Det ble den 23. august arrangert en hyggelig sommerfest med bevertning for Creo sine
medlemmer på Landmark. Bandet Building Instruments spilte en minikonsert. Det ble trukket
ut et inspirasjon-stipend fra de omkring 25 frammøtte på kr. 3000,-. Liv Skoglund vant dette.
Silje Sandodden Kise hadde ansvaret for organisering av den vellykkede festen.

Det har vært leders ansvar å ta seg av korrespondanse og svare på alle henvendelser både
muntlig, pr. e-post og telefon. Alle bilag blir skannet og sendt elektronisk til kasserer for
betaling og regnskapsføring. Leder har hatt løpende kontakt med Creo sentralt, og har deltatt
på ulike møter den forbindelse.
Leder har behandlet og prosessert en rekke saker for å bistå medlemmene. Han har bistått pr.
telefon, korrespondanse eller reist ut i distriktene for å hjelpe medlemmer overfor
arbeidsgivere i tilsammen 11 kommuner og samt flere henvendelser fra frilansere. Det har
vært flere henvendelser og saker vedrørende forhandlinger og lønnsplassering men også større
saker av ulik karakter. Noen saker har fordret bistand i fra Creo sentralt og noen saker ble
også overtatt av Creo sentralt. Leder har hatt stort utbytte av kontakt med Creo sine advokater
og bistand i flere saker. Thorstein Holgersen har vært med å bistå og løse flere saker i Creo
HSF.
CreoHSF stipendfond reinvesterte i Sparebank1 og 3 ulike fondsporteføljer i ODIN fondene
med ulik risiko i mai. Vi besluttet fordi stipendutdelingene har vært for rundhåndet etter
revitaliseringen i 2017, å ikke dele ut stipend i 2019. Vi justerte egenkapitalen til fondet til å
bli nøyaktig kr. 500 000,- før investeringen og vil nå følge fondets vedtekter strengt.
Avkastningen har til opplysning vært bedre enn ventet i 2019 og det vil i 2020 bli delt ut ett
eller flere stipender dersom markedet holder seg.
Arbeidet med å oppdatere medlemslistene er pågående, men ansvaret for og utføringen av
dette er Creo sentralt sin oppgave.
Leder var representert i KODES representantskap og LOs regionråd i Hordaland. Asbjørn
Flåm har vært representant for regionrådet i Sogn og Fjordane.
Leder ble på representantskapet i KODE 18. november valgt inn som varamedlem i KODE
sitt styre.
Creo HSF sine nettsider https://creokultur.no/regionlagene/creo-hordaland-og-sogn-fjordane/
er nå informasjonskanal for våre medlemmer i tillegg til e-poster som blir sendt ut. Facebook
er også en informasjonskanal for våre medlemmer. De administreres av Brit Johnsrud, Silje
Sandodden Kise og Siri Aastad Kvaleid.
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