REFERAT FRA ÅRSMØTE 5. april 2016
Sted: BLOKs lokaler på Skøyen
Tid: 18.30 – 19.40
Møteleder: Jorunn Dahlback
Referent: Randi Sandberg Aanes
Tilstede: Jorunn Dahlback (styrets leder), Sissel C. Malmstein Hansen (nestleder),
Tove Bogan (Kobro Blomster), Annelise Johnsen (Freelancer), Marit S. Bergem
(Interflora Rasmussen), Randi Nielsen (Finn Schjøll Storgaten ), Marie Dæhlie (Finn
Schjøll Rosenkrantzgata), Tonje F. Hansen (lærlingerepresentant), Gro Johnsen
(Utdanningsetaten i Oslo), Gry Sørlie (fagopplæringen i Østfold), fra BLOK: Inger
Johanne Arnkværn, Elisabeth Rasmussen, Ingunn Endrestøl og Randi Sandberg
Aanes.
Meldt forfall: Jill Gjerdvik Lepsøe (Floriss Aker Brygge), Kathrine (Rosita Blomster),
Torbjørn Åkesson (Finn Schjøll Storgaten) og Jørn Fraurud (Akershus fylke)
Sak 1 Åpning
Årsmøtet ble åpnet av styreleder Jorunn Dahlback.
Hun presenterte Ingunn Endrestøl, nyansatt på BLOK i 2015.
Jorunn Dahlback ble valgt til møteleder, og Randi Sandberg Aanes til møtesekretær.
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Sak 2 Årsrapport for 2015
Jorunn Dahlback presenterte hovedlinjene i årsrapport for 2015. Denne gjenspeiler
BLOKs aktivitet i året som er gått. Noen viktige saker er: Marit Bjørlo gikk av som
styreleder og Jorunn Dahlback kom inn som ny styreleder i september. Anita Hope
har vært med i utviklingsprosjekt samarbeid skole/næringsliv i regi av UDE. BLOK
har nå godkjenning i Sogn og Fjordane og har 2 lærlinger her. Sammen med
medlemsbedriftene har vi hatt spesielt fokus på gode rutiner for mottak av lærlinger i
bedrift og ny strategiplan sett i forhold til UDIRs utredninger vedr. endringer i
tilbudsstrukturen i videregående utdanning. Antall lærlinger og kursdeltakere er
stabilt. Vi har en økning i antall medlemsbedrifter (+ 6 aktive og 4 passive). 35
lærlinger har vært oppe til 1. gangs fagprøve. 8 fikk Bestått meget godt. 3 fikk
karakteren Ikke bestått (1 av disse besto 2. gangs prøve i 2015, de andre går opp til
ny prøve i 2016).
Årsrapporten ble enstemmig vedtatt.
Sak 3 Årsregnskap 2015
Randi Sandberg Aanes leste de viktigste punktene i revisjonsberetning og
presenterte årsregnskap for 2015 som viser et årsresultat på kr 311.461,- mot
fjorårets kr 325 277.-. Dette er et resultat styre og ledelse er fornøyd med. Resultat
overføres til egenkapital/reserve som vi fremdeles jobber med å bygge opp til
ønskelig nivå tilpasset dagens aktiviteter, omsetning og faste kostnader.
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Årsregnskapet ble enstemmig vedtatt.
Sak 4 Valg
Jorunn Dahlback presenterte valgkomiteens innstilling.
Styremedlemmer på valg:
Sissel C. Hansen (nestleder) ble gjenvalgt for 2 år
Annelise Johansen (styremedlem) ble gjenvalgt for 2 år
Varamedlemmer på valg:
Krestine Larsen ble valgt for 2 år
Styrets sammensetning etter valget:
Styreleder: Jorunn Dahlback (ikke på valg)
Nestleder: Sissel C. Hansen (valgt for to år
Styremedlemmer: Tove Bogan (valgt for to år)
Marit S. Bergem (ikke på valg)
Annelise Johnsen (valgt for 2 år)
Tonje F. Hansen (lærlingerepresentant ikke på valg)
Vararepresentanter:
1. Camilla Tåsåsen (ikke på valg)
2. Krestine Larsen (valgt for 2 år)
3. Pia Knutsen (lærlingerepresentant ikke på valg)
Valgkomitemedlemmer på valg:
Camilla Dversnes (på valg for 2 år)
An-Magritt Gauteplass (på valg for 2 år)
Valgkomiteens sammensetning etter valget:
Leder: Inge Andrè Vikanes (ikke på valg)
Camilla Dversnes (valgt for to år)
An-Magritt Gauteplass (valgt for 2 år)

Revisor:
Hans Hordnes – Oslo Revisjon AS (valgt for ett år).
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Sak 5 Forslag til budsjett
Det er ønskelig at vi fortsetter å ha et overskudd hvert år til vi har bygd opp ønskelig
egenkapital/likviditet tilpasset dagens omsetning, aktiviteter og faste kostnader.
Randi Sandberg Aanes presenterte revidert budsjett for 2016, og forslag til budsjett
for 2017.
Forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.
Ny og viktig informasjon i forbindelse med budsjetter:
Utleier Fram Eiendom AS informerte i 2010 om at Hoffsveien 17 skal rives, men
tidspunkt avhenger av Oslo kommunes planer for området. Start riving er nå anslått
til sommer 2017. Husleieavtalen har siden 2010 vært forlenget med ett til to år av
gangen, og vi har hatt en løpende dialog med utleier vedr andre egnede lokaler til en
fornuftig leie i deres bygningsmasse. Uken før årsmøtet ga Fram beskjed om ledige
lokaler som er svært interessante. Dette er ikke lagt inn i eksisterende
budsjettforslagene da vi ved årsmøtet ikke hadde endelige konkrete opplysninger/tall
å gå ut fra. Dette vil selvsagt medføre endringer, og budsjetter og aktivitetsnivå må
tilpasses.

Sak 6 Forslag til årsplan 2016 - 2017
Randi Sandberg Aanes la fram forslag til årsplan. Denne har samme mal som de
siste årene. Det er utarbeidet egne planer for BLOK Skøyen, og BLOK Bergen.
Eneste vesentlig ending på planene er at brudesamling for trinn 2 som normalt
knyttes til YoU-messa i Spektrum (november 2016) vil bli knyttet til BLOKs jubileum i
mars 2017.
Forslag til årsplan ble enstemmig vedtatt og finnes på BLOKs hjemmesider.

Sak 7 Endring i BLOKs vedtekter
§2.3 under « Medlem- og eierskap»
Utdanningsetaten i Oslo ønsket en endring/presisering under § 2.3 om medlems- og
medeierskap. Dersom en lærebedrift melder seg ut av et opplæringskontor overføres
lærekontrakten til den aktuelle bedriften.
§3.2 og 3.4 under «Opplæringskontorets og medlemsbedriftenes ansvar»
Jfr. årsrapport er det i samarbeid med medlemsbedriftene jobbet med kvalitetssikring
av mottak/ansettelse av lærling i bedrift, samt klare avtaler mellom opplæringskontor,
lærebedrift og lærling om kostander til læremidler og annet i læretiden. Dette er nå
nevnt spesifikt i vedtektene.
Forslag til vedtektsendringer ble enstemmig vedtatt. Nye vedtekter er vedlagt og
finnes på BLOKs hjemmeside.

Sak 8 Forslag til vedlegg til opplæringsavtale
I forbindelse tidligere med nevnte arbeid om mottak/ansettelse av lærling, uttrykte
medlemsbedriftene et ønske om å få en punktvis liste over informasjon lærlingen må
få og hva som må avklares før/ved ansettelse og start på opplæringsforhold. Listen
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er gjennomgått på treff for fagansvarlige, i styret, sendt ut til høring og endelig forslag
sendt ut sammen med sakspapirer til årsmøte. Alle bedrifter må legge listen inn i
internkontroll/perm for fagansvarlige og bruke den aktivt. Denne listen blir å regne
som et vedlegg til opplæringsavtalen mellom BLOK/medlemsbedrift. Den kan også
inngå som en del av (arbeids-) avtalen mellom lærling og lærebedrift. Listen kan
endres/oppdateres etter behov.
Vedlegg til opplæringsavtale ble enstemmig vedtatt.
Listen er vedlagt og finnes på BLOKs hjemmesider/Medeiere.

Sak 9 Innkomne saker
Det var ingen innkomne saker.

Sak 10 Avslutning
Jorunn Dahlback takket for frammøte. Mens maten ble gjort i stand viste Randi
Sandberg Aanes en bildekavalkade fra aktiviteter siden årsmøtet 2015.
Møtet ble hevet kl. 19.40 med påfølgende middag.

Jorunn Dahlback
Styrets leder

Randi Sandberg Aanes
Daglig leder
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