
 

 
 

 
 
 
 

    
Årsmelding for Creo Vestland 2020 

 
 
 
Styret har i 2020 hatt 7 styremøter. I alt 56 saker er behandlet. Styremøtene har vært 7/2, 22/5, 
12/6, 17/8, 28/9 og 6/11 og 11/12. Referatene er tilgjengelige på forespørsel.  
 
-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. 
-praktisk håndtering av smittevern i forbindelse med ulike møter.  
-administrere Creo Vestland stipendfond. 
-lyse ut, behandle søknader og dele ut stipend i Creo Vestland stipendfond 
-synlighet og tilgjengelighet på facebook-siden og administrere denne.  
-å arrangere kurs for tillitsvalgte og andre medlemmer 
-verving.  
-deltakelse på Creo sitt representantskap.  
-å være representert i LO regionråd i Vestland samt KODE.  
-å finne plasstillitsvalgte på arbeidsplassene. 
-planlegging av årsmøtet og drift av regionlaget. 
-å gi muntlige og formelle innspill til Creo, bl.a. om handlingsplan, organisering og annet.  
-å føre regnskap for regionlaget.  
-organisere samarbeid mellom regionlagene.  
-lobbyvirksomhet mot politikere og byråkrater. Spesielt fylkeskommunalt område.  
 
 
Styret viser til styrereferatene. De er ikke lenger tilgjengelige på hjemmesidene 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 Vestland har pr. 22. januar 2021 952 medlemmer. Det er 90 flere enn på samme tid i 
fjor. Dette skyldes blant annet godt verve-arbeid i organisasjonen.  
 
 
 



 
Styrets sammensetning har vært 
 
Leder: Kjell Erik Husom. Musiker BFO, Bergen. Spekter. (På valg 2022). 
Nestleder: Thorstein Holgersen, Kulturskolelærer, Bergen. KS (På valg 2022).  
 
Kasserer: John William Kay. Kantor, Manger. KA. (På valg 2021).  
 
Styremedlemmer:  
 
Embla Karidotter, selvstendig næringsdrivende (På valg 2022).  
Siri Aastad Kvaleid, kulturskolelærer, studentrepresentant, KS. (På valg 2021). 
Bjørn Gisle Seter, distriktsmusiker, Sogn og Fjordane (På valg 2021)  
 
Varamedlemmer (Velges hvert år):  
 
Ane Elise Lassen, student, Griegakadamiet 
Brit Johnsrud. Musiker SFMK, Bergen. 
 
Alle har vært på minst ett styremøte i perioden. Flere av møtene har vært avhold digitalt på 
grunn av korona-pandemien.  
 
I løpet av perioden fratro Thorstein Holgersen styret da han fikk jobb som Kulturskolerektor i 
Kristiansund, John William Kay ble enstemmig konstituert nestleder (sak 44/21). 
Embla Karidotter ba om å fratre styret høsten 2020 på grunn av endret bosted langt unna. Hun 
er blitt supplert av vara ihht vedtektene.  
 
 
Leder har ikke hatt regulær kontortid men er alltid tilgjengelig. Han arbeidet hjemme og på 
orkesterkontoret i BFO.  Leder har også vært på reise i oppdrag for Creo Vestland.  
 
 
I forbindelse med årsmøtet på ble det ikke noe kunstnerisk innslag på grunn av pandemien. 
Årsmøtet ble avholdt på Terminus den 29. mai med mulighet for digital deltakelse.  
 
 
Kjell Erik Husom, representerte Creo Vestland i Creo sitt representantskap 13. november. Det 
ble fremmet forslag i fra Vestland og Trøndelag om transparens og kommunikasjon i Creo 
som organisasjon, og det ble en god diskusjon på representantskapet.  
 
 
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 og også på kurs med forbundssekretærene 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 8 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 jevnlig kontakt med Creo sine 
forbundssekretærer og har også hatt kontakt med Creos advokater i flere saker.  



 

Det vil i forbindelse med årsmøtet 21. mars bli arrangert kurs om forskjellen på ansatt, 
frilanser, oppdragstaker og selvstendig næringsdrivende; kontrakter, honorarberegning samt 
drøftingsplikt ved Janne Hegna. Tor Arne Vikingstad vil holde kurs om søknadsskriving. 
Begge kursene blir digitale.  

Creo Vestland stipendfond har plassert pengene i Sparebank1 og 3 ulike fondsporteføljer i 
ODIN fondene med ulik risiko. Vi besluttet å dele ut stipend i 2020. Det ble nedsatt en 
stipendkomité. Den har bestått av Siri Aastad Kvaleid, Bjørn Gisle Seter, Thorstein Holgersen 
og John William Kay. Det kom inn 38 søknader og komitéen innstilte 4 prosjekter til å motta 
stipend. Det var Bjånes/Hestnes med kr. 15 000,- Morten Nordheim med kr. 15 000,- 
Vangsnes med kr. 10 000,- og Hylland med kr. 10 000,-. Tilsammen kr. 50 000,-. 
Avkastningen har til opplysning vært bedre enn ventet i 2020 og det vil også i 2021 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.  
 
Styret besluttet å betale for profesjonelt abonnement på Zoom (47/20) og alle møtene har 
høsten 2020 vært digitale, det blir også flittig brukt til møter med forbundssekretærene og 
de andre regionlagene.  
 
Leder var representert i KODES representantskap og er varamedlem i dette styret. Han er med 
i LOs regionråd i Vestland og leder har deltatt på LO representantskap i Vestland.  
 
Creo Vestland sine nettsider https://creokultur.no/regionlagene/creo-vestland/ 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 og Siri Aastad 
Kvaleid.  
 
 
 
 
 
 
Styret 5. mars 2021 


