Minneord om Jan Erik Gulbrandsen: STAFO er takknemlig for din mangeårige innsats.

Lørdag 25. desember 2021 døde tidligere Forbundsleder av STAFO, Jan Erik Gulbrandsen,
etter kort tids sykeleie. Jan Erik ble 80 år.
Som leder deltok jeg i dag i bisettelsen av Jan Erik. Det var en verdig og fin seremoni, som
også ble strømmet direkte pga. Covod-19 begrensninger på antall deltakere.
På vegne av STAFO fikk jeg anledning til å si noen ord under seremonien:
"Kjære etterlatte: Det har vært et privilegium å være en av de to som har kunnet videreføre Jan
Eriks arbeid med å lede arbeidstakerorganisasjonen STAFO – YS-forbundet han var
Forbundsleder for i hele perioden fra 1987 til 2004.
Jan Erik huskes av gamle kollegaer og samarbeidspartnere som en lidenskapelig leder med et
brennende engasjement for STAFOs medlemmer. Etter så mange år som leder kunne man tenkt
seg at han ønsket å trekke seg tilbake fra bransjen, men nei da – Jan Erik gikk inn som leder av
STAFOs Pensjonistforening - og ledet denne med den samme store innsatsen til beste for alle
medlemmer.
Fra 2016 - lenge etter at han fratrådte som STAFOs leder - ble Jan Erik valgt inn i vårt
sentralstyre som styremedlem. På ny tok han med stort engasjement fatt på oppgaver som
dreide seg om arbeidstakeres ved og vel - Jan Erik slo seg altså ikke til ro med å kun tale
Pensjonistenes sak, han ønsket fortsatt å bidra og kjempe for arbeidstakeres rettigheter - og
også opplyse om deres plikter.
Tillitsvalgte med god kompetanse var viktig for Jan Erik - og hans unike erfaring og kunnskap
om organisasjonslivet - både i STAFO og YS - har vært kjærkomment for sentralstyret og resten
av STAFO-familien. Jan Erik bidro med alt han hadde av kompetanse og engasjement - helt til
det siste.
Navnet "Jan Erik Gulbrandsen" er et begrep i STAFO og YS sammenheng. Alle tillitsvalgte og
ansatte i vår organisasjon - har et forhold til Jan Erik. De fleste har også møtt han i en eller
annen sammenheng – hørt han snakke, argumentere – ofte med sterke og kompromissløse
meninger, men alltid med tanke på de han jobbet for – medlemmene!

Høsten 2021 ble Jan Erik enstemmig gjenvalgt for en ny periode i STAFOs sentralstyre.
Dessverre får vi ikke fortsette det gode samarbeidet - slik vi planla for.
Hele STAFO familien – sentralstyret, tillitsvalgte på alle nivåer - og ansatte vil takke deg - Jan
Erik - for alt det arbeidet og all den tid du har viet til STAFO og YS - gjennom en mannsalder.
Nå er ansvaret ditt over – hvil i fred!"
Våre tanker går til hans kjære kone Ragnhild og hans store familie.
Vi lyser fred over Jan Erik Gulbrandsen sitt minne.
Hønefoss, 7. januar 2022
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