BTI:s revisionskommitté
2018-2021
Vald av BTI:s världskongress i Durban, Sydafrika
den 1 december 2017.

ØØ Steinar Krogstad
Steinar är vice ordförande för Fellesforbundet. Han valdes till
förbundssekreterare på Fellesforbundets kongress 2011 och till
vice ordförande på kongressen 2015. Han var huvudombud på
byggbolaget Veidekke och ledare för Fellesforbundets lokalavdelning
innan han valdes in i Fellesforbundets ledning. På BTI:s kongress
2013 valdes han in i revisionskommittén. Steinar sitter även med i
EFBWW:s styrelse.

ØØ Fatimah Mohammad
Fatimah Mohammad har varit aktiv medlem, organisatör, kampanjarbetare, mentor och motiverare för anställda på Sarawaks skogsdepartement, UFES. Hon var vice ordförande för facket i mer än tio
år fram till 2016. År 2007 blev Fatimah vald till ordförande för BTI:s
kvinnokommitté i Asien och Stillahavsområdet och 2013 blev hon
ordförande för BTI:s internationella kommitté. Fatimah har även
företrätt BTI i PEFC:s arbetsgrupp för hållbart skogsbruk och suttit
med i MTCC:s och FSC:s arbetsgrupp för standardkontroller.
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ØØ Michael von Felten
Michael von Felten inledde sin yrkeskarriär i det schweiziska byggnadsfackförbundet GBI år 1994. Som del av ledningen hade han
ansvar för ekonomin, fackets arbetslöshetsförsäkring och fackets
kapitalförvaltning från år 2000 och framåt. Michael spelade en
avgörande roll i sammanslagningen av bygg- och industrifacket
(GBI), industrifacket, handels- och servicefacket (SMUV) och VHTL
till UNIA, det största facket i Schweiz med 200 000 medlemmar och
1 000 anställda. Sedan 2011 har Michael arbetat som oberoende
konsult i olika projekt och organisationer som genomför arbetsmarknadskontroller. Michael är UNIA:s officiella företrädare i BTI:s revisionskommitté sedan 2005.

ØØ Franck Reinhold von Essen
Franck Reinhold von Essen är född i Toulouse. Han har arbetat
för FNSCBA-CGT sedan 1999 som ansvarig för den europeiska
verksamheten. Han sitter även med i fackets federala verkställande
kommitté. Han är för närvarande revisor för EFBWW. Innan han
började arbeta för facket arbetade han för SUEZ-koncernen
som facklig företrädare för SUEZ RV Energie. Han har även varit
sekreterare för Suez europeiska företagsråd.
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