NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

DAGSORDEN
til

Norsk Arbeidsmandsforbunds
20. landsmøte 23. novbr. 1945

OSLO 1945

Å
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IV

ARBEIDERNES AKT1ETRYKKERI

L
arbeiderbevegelsens
arkiv og bsbuotek

Angående valg av representanter til forbundets 20.
landsmøte i Folkets Hus, Oslo, fredag 23. november
1945 kl. 12 og følgende dager, samt
DAGSORDEN
Ved rundskriv nr. 7 og 12 1945 til forbundets avdelinger
ble der gitt melding om at forbundets landsmøte skal holdes
innen utgangen av november måned d. å.
Forbundets representantskap har behandlet saken på ny i
møte den 5. september og fattet vedtak om at landsmøtet skal
holdes fredag den 23. november kl. 12 i Folkets Hus’ store sal.
Forbundslovens § 10, punkt 2, inneholdfer bestemmelse om
foreningenes rett til å foreta valg og regler for valgene: 1 repre
sentant for det første fylte 40-tall og siden 1 for hvert fylt 150tall medlemmer.
Mindre foreninger velger i fellesskap representant, såfremt
medlemstallet sammenlagt når opp i 40.
Bestemmelsen om at foreningene skal ha vært tilsluttet
forbundet i minst 3 måneder før landsmøtets innkallelse, samt
innbetalt kontingent for de siste 3 måneder før landsmøtets
innkallelse, kan på grunn av den stilling, forbundet og forenin
gene har vært i de siste år ikke opprettholdes.
For at foreningene og medlemmene ved denne anledning
skal kunne bli representert på. landsmøtet i størst mulig ut
strekning, fattet representantskapet følgende vedtak: «Nystif
tede og gjenopptatte foreninger som har innsendt rapport og
oppgjør innen 6. september 1945, gis representasjonsrett til
landsmøtet etter forbundslovens bestemmelser for øvrig.»
«Med hensyn til utregningen av representanttallet for de
enkelte foreninger bemyndiges forbundskontoret å foreta bereg
ningen i henhold til foreningenes innbetalinger, rapporter og
kontingentlister.»
Under henvisning til foranstående og den i dette hefte inntatte oppgave over foreningenes representasjonsrett, skal for
eningene velge representanter og varamenn.
Oppgave over de valgte representanter og varamenn skal
være innsendt til forbundets kontor, Møllergata 3, Oslo, innen
4. november.
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Foreninger med rett til mer enn 1 representant:
Avd.
Antall Antall
nr.
Foreningens navn.
medl.
repr.
5. Oslo Vask- og Rengj.kv. Forening ..............
341
3
21. Oslo og Omegns Anleggsarb. For.........
264
2
75. Giken Grubearbeiderforening ......................
195
2
92. Bjørkåsen Grubearbeiderforening ..............
190
2
102. N.A.F. avd. 102, Oslo ......................................
424
3
111. Løkken Grubearbeiderforening ..................
388
3
147. Orkanger Arb.mannsforening.............
217
2
268. Lenvik Arbeidsmannsforening ......................
190
2
325. Stavanger og Omegn Jernb.arb. Forening
196
2
367. Oslo og Omegns Statsarbeiderforening . .
368
3

7.
8.
9.
10.
11.
12.
16.
17.
20.
22.
23.
24.
25.
27.
31.
32.
34.
35.
36.
38.
39.
41.
42.
43.
51.
52.
57.
61.

Foreninger med rett til 1 representant:
Flåt Grubearbeiderforening ...........................
Grubearb. Fagforening, Røros .......................
Hyttearb. Fagforening, Røros .......................
Vigsnes Grubearbeiderforening.........
47
Holand Jernbanearbeiderforening ...............
Rjukan og Omegn Arb.mannsforening . .
Valberg Arbeiderforening ...............................
Jæren Jernbanearbeiderforening ...................
Sulitjelma Jernbanearbeiderforening ....
Tunnhøvd Anleggsarb.forening ...................
Ålen Grubearbeiderforening ...................... *
Berkvam Jernbanearbeiderforening ....
Sør-Trøndelag Veiarbeiderforening ...............
Sandtorg og Trondenes Veiarb.forening ..
Østre Kvinesdal Jernbanearb.forening ..
Knaben Grubearbeiderforening ..................
Stord Arbeiderforening ..........................
' Trondheim og Omegn Jernbanearb.for. ..
Ottadalens Anleggsarb. Forening......
45
Inntrøndelag Veiarbeiderforening ..............
Rosvold Jernbahearbeiderforening ...............
Røros Vei- og Anleggsarb. Forening ....
Sølvverkarb. Fagforening ........................
Sauda Anleggsarb. Forening ...........................
Folldal Grubearbeiderforening .......................
Follo Veiarbeiderforening ...............................
Notodden og Omegns Arb.mannsforening
Igeland og Ånstad Arbeiderforening ....

55
94
64

l
1
1
l
58
1
123
1
40
1
41
1
42
1
94
l
97
1
99
1
181
1
40
1
42
1
140
1
1321
116
1
1
154
l
111
1
60
1
143 1
69
1
104
]
44
1
40
1
50
1

nr.
Foreningens navn.
62. Svean Arbeidsmannsforening -..................
63. Myntarbeidernes Fagforening ..................
65. Fåberg Veiarbeiderforening .......................
68. Valla Jernbanearbeiderforening ............ ;
69. Malmo Grubearbeiderforening ..................
70. Sandnes Arbeiderforening ..........................
73. Jakobsbakken Griubearbeiderforening ..
74. Veiarbeiderfor. Tofteland Bro ..................
76. Ankenes Veiarbeiderforening ..................
77. Evje Nikkelverks Arbeiderforening..........
79. Finneide og Omegns Arbeidsmannsfor. ..
84. Eidsvoll Arbeidsmannsforening ..............
85. Utkjerr Anleggsarbeiderforening..............
88. Sunndalens Arbeidsmannsforening ..........
90. Konsmo Jernbanearbeiderforening ..........
91. Bærum Arbeidsmannsforening ..................
94. Drammen og Omegns Jernb.arb.forening
98. Øvre Årdal Arbeiderforening ..................
99. Vestfold Veiarbeiderforening........
44
100. Båsmo Arbeidsmannsforening ..................
101. Mo Arbeiderforening ..................................
103. Arbeiderforeningen «Nordlyset» .............
112. Marna Jernbanearbeiderforening .............
114. Namdal Veiarbeiderforening.......
40
118. Stjørdal Arbeidsmannsforening .............
121. Jølster Veiarbeiderforening ......................
125. Mofjellets Grubearbeiderforening .........
130. Olden-Innvik Veiarbeiderforening .........
133. Arendal-Omegn Veiarbeiderforening ....
136. Sarpsborg Arbeidsmannsforening.
110
139. Grønnfjelldal Jernbanearb.forening ....
140. Øyslebø Jernbanearbeiderforening ..........
148. Nordre Vestfold Veiarbeiderforening ....
153. Norderhov-Tyristrand Veiarb.forening ..
154. Skedsmo Arbeidsmannforening ..............
160. Østfold Maskin- og Veivokterforening ..
162. Toten og Vardal Veivokterforening..........
165. Hadeland Veivokterforening ......................
166. Østfold Veiarbeiderforening ......................
183. Søndre Vestfold Veiarbeiderforening ....
185. Hægebostad Jernbanearbeiderforening . .
187. Skjåk Veiarbeiderforening .........................

Antall
medl.
57
44
52
52
73
92
110
51
52
61
44
55
71
97
61
47
99
93
46.
44
57
62
40
42
41
43
40
40
45
48
47
54
82
75
63
50
46
85
43

Antall
repr.
1
1
l
1
1
l
1
1
1
1
1
1
1
l
1
4
1
4
4
1
4
4
1
4
1
4
4
4
1
1
1
4
1
4
4
1
4
1
1
1
4
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Avd.
nr.
197.
200.
206.
214.
215.
219.
222.
234.
238.
239.
240.
245.
247.
257.
273.
299.
305.
324.
335.
352.
359.
365.
380.
392.
399.
404.
411.
440.
457.
461.
498.
547.

7

Antall Antall
Foreningens navn.
medl.
repr.
Namsen Veiarbeiderforening ..........................
40
1
Korgen Veiarbeiderforening ..........................
40
1
Skaland Grafittverks Arbeiderforening ..
46
1
Sandbekk Grubearbeiderforening ..............
140
1
Mosjøen Arbeidsmannsforening ...................
43
1
Nordre Stamlinjes Arb.forening ..................
60
1
Solum Veiarbeiderforening ..........................
70
1
Holandsfjord Arbeidsmannsforening ....
62
1
Haugarland Veiarbeiderforening ...................
43
1
Lom Veiarbeiderforening ...............................
64
1
Holsvassdragets Anleggsarb.forening ....
63
1
Fyr- og Merkearbeidernes Forening ....
57
1
Pasvikdalens Veiarbeiderforening ..............
49
1
Dunderlandsdalen Veiarbeiderforening ..
53
1
Hellvik Jernbanearbeiderforeriing .............
168
1
Forseng Jernbanearbeiderforening ..............
43
1
Bamble Arbeidsmannsforening ......................
41
1
Storfjord Veiarbeiderforening .......................
51
1
Vest-Telemark Veiarbeiderforening .... '
56
1
Mo Jernbanearbeiderforening .....................
150
1
Bodø-Røsvik Veiarbeiderforening ..............
62
1
Lavangen Veiarbeiderforening ......................
46
1
Drevvatn Jernbanearbeiderforening ....
40
1
Nes Veiarbeiderforening ..................................
44
1
Finneidfjord Jernbanearb.forening ..............
59
1
Bergens Vakt- og Renholdsbetj.forening
92
1
Storfosshei Jernbanearbeiderfqrening ..
55
1
Dunderlands Jernbanearbeiderforening . .
43
1
Nedre Telemark Veivokterforening ....
52
1
Egersund Jernbanearbeiderforening ....
60
1
Skjeggestad Jernbanearbeiderforening ..
81
1
Søvitt Grubearbeiderforening ......................
90
1
Foreninger som i fellesskap har rett til 1 representant:

144.
207.
295.
161.
371.
482.

Østfold fylke:
Våler Veiarbeiderforening .........................
Rygge og Jeløy Veiarbeiderforening ....
Brødremoens Grusarbeiderforening- ....
Halden og Omegn Grubearbeiderforening
Råde Veiarbeiderforening .........................
Askim Vask- og Rengj.kv. Forening . .

24 j
24|
4)
311
7 |
11

J

1

1

Avd.
nr-

89.
227.
145.
151.
155.
174.
168.
310.
184.
201.
211.
321.
396.
407.
420.

64.
308.
455.
82.
192.
287.
156.
172.
158.
180.
170.
171.
175.
274.
176.
177.
179.
458.
242.
485.

Foreningens navn.

Akershus fylke:
Sørum og Blaker Veiarb.forening ..........
Nedre Romerikes Veivokterforening
Nesodden Fagforening ..............................._
Rælingen Veiarbeiderforening
Asker Arbeidsmannsforening ..................
Ullensaker Veiarbeiderforening
Nannestad Veiarbeiderforening
Ski Arbeidsmannsforening
Nittedal og Hakadal Arb.mannsforening
Oppegård Veiarbeiderforening .................
Asak Sandforretnings Faggruppe
Bærum Vask- og Rengj.kv. Forening
Fet Veiarbeiderforening .............................
Enebak Veiarbeiderforening ......................
Hurdal Arbeidsmannsforening .................
Hedmark fylke:
Tynset Vei- og Anleggsarb.forening....
Os Fagforening ..........................................
Storelvdal Veiarbeiderforening
Alvdal Arbeidsmannsforening ..................
Tolga Fagforening .........................................
Osenreguleringens Anleggsarb.forening..
Nord- og Sør-Odal Veivokterforening ..
Amodt Veiarbeiderforening
Elverum Veiarbeiderforening
Grue Veiarbeiderforening ..........................
Stange Veiarbeiderforening ......................
Hamar Redsk.sentralarb. Forening
Vinger—Eidskog Veiarbeiderforening . ..
Braskereidfhss Veiarbeiderforening
Åsnes Veiarbeiderforening .........................
Våler Veiarbeiderforening .........................
Furnes og Ringsaker Veiarbeiderforening
Brandval Veiarbeiderforening ..................
Trysil Veiarbeiderforening .........................
Nord-Østerdal Veivokterforening.............

Antall
medl.

Antall
repr.

12 1

.

1

28/
23 i
21/
22 \
23 /
17 )
33/

1
1
1

S}

1

“i

1

18 j
28)
17/

1

28 |
7

1

10 j

23)
12
17 j
18)
22 /
27)
14/

/

20

27/
3,3}
28)
14/
36)

9/
36 I
9/

1
1
1
1
1
1
1±
1

8
Avd.
nr.
167.
228.
195.
291.
244.
468.
292.
452.
318.
417.
394.
414.

Foreningens navn.
Opland fylke:
Ringebu VeiarbeideJrforening ..................
Nord-jGudbrandsdal Riksveivokterfor. ..
Valdres Veiarbeider forening .....................
Vang Arbeiderforening ..............................
Land og Torpa Veivedlikeh.forening... .
Søndre Land Veivokter forening ..............
Hurum Arbeiderforening ..........................
Biri—Snertingdal Veiarbeiderforening ..
Dovre Arbeidsmannsforening ..................
Lunner Veiarbeiderforening ......................
Lesja Veivedlikeholdforening ..................
Sel Veiarbeiderforening ..............................

Antall
medl.

Antall
repr.
.

15 1
25 /
26)
14/
24)
16/
19/
22 /
36 )
8)
19)
34 /

237.
159.
261.
390.
163.
209.
182.
191.
262.
323.

505.
272.
277.
283.

Kaggefoss Anleggsarb.forening ..................
. Modum Veiarbeiderforening .....................
Hønefoss og Omegn Grovarb.forening. .
Rengjøringskv. Forening, Hønefoss..........
Ådal Veiarbeiderforening ..........................
Ål Veiarbeiderforening..................................
Nesbven Veiarbeiderforening......................
Gol Veiarbeiderforening ..............................
0. Eiker Veiarbeiderforening......................
Drammen og Omegn Arbeidsm.forening. .
Flå Veiarbeiderforening ..............................
Haugastøl Veiarbeiderforening ..................
Hemsedal Veiarbeiderforening ..................
Hole Veiarbeiderforening..............................
Krødsherad Veiarbeiderforening ..............
Eikernveiens Veiarbeiderforening ............
Buskerud Veiarbeiderforening ..................
Røyken Veiarbeiderforening ......................
Sørumsåsens Grubearbeiderforening ....
Hurum Veiarbeiderforening ......................
Flesberg Veivokterforening.........................
Øvre Sandsvær Veiarbeiderforening ....
Ytre Sandsvær Veiarbeiderforening..........

13)
27 /
41
17
27 J
12)
12
24)
24)

21/

i
i
i

i

i
i

i

17 1
26 /
24/
23/
20 )

i

10
12 j
13)
18
201

i

i

i

Antall
medl.

Vestfold fylke:
Tjøme Arbeiderforening ..............................
Nedre Lågendal Veiarbeiderforening....
Svelvikveien Arbeiderforening ..................
Sandefjord og Omegn Anleggsarb.forening
Vestfold Veivokterforening..........................
Slagen Arbeidsmannsforening ..................
Oslofj. festn. Anl.arb.forening ..................

6)
34/
26 )
18/

120.
178.
194.
421.
210.
383.
293.
375.
356.
402.
478.
480.

Telemark fylke:
Gjerpen Arbeidsmannsforening.................
Ulefoss og Omegn Arbeidsmannsforening
Eidanger Arbeidsmannsforening ..............
Gransherad Veiarbeiderforening ..............
Skien Arbeidsmannsforening......................
Hovin Veiarbeiderforening..........................
Nissedal Veiarbeiderforening....................
Drangedal Veiarbeiderforening..................
Sauherad Veiarbeiderforening.....................
Kragerø og Omegn Arb.mannsforening..
Lårdal Veiarbeiderforening.........................
Øst-Telemark Veivokterforening ..............

30)
22 /
36/
14 j
24 )
16/
28)
15/
35)
9i
15 1
25 /

81.
126.
236.
196.
384.
409.
433.

A u s t-A gder fylke:
Gjerstad Anleggsarb.forening....................
Vegårdshei Veiarbeiderforening ..............
Søndeled og Omegn Veiarb.forening..........
Norums Veiarbeiderforening ......................
Froland Veiarbeiderforening ......................
Gloserhei Grubearbeiderforening .............
Evenstad Anl.arb.forening ........................

10 )
29
16)
30 )
7
139 J1

i
i

Foreningens navn.

141.
143.
256.
289.
312.
314.
408.

i

13)

16
17 j

Avd.
nr.

1

Buskerud fylke:
1.
246.
13.
264.
328.
15.
58.
169.
108.

9

81
14
18 1

Antall
repr.

i
i
i

i
i
i
i
i
i

i

i

V e s t-A gder fylke:
18.
55.
59.
72.
315.

Krossen Jernbanearb.forening ..................
Vest-Agder Riksveiv. Forening..................
Farsund og Omegns Veiarbeiderforening. .
Kvinesdal—Fjotland Veiarbeiderforening
Audnedalen Veiarbeiderforening ..............

28 1
112 I

i

22 )
21/

i

10
Avd.
nr.

Foreningens navn.

87. Lyngdal Veiarbeiderforening......................
97. Vennesla Veiarbeiderforening.....................
116. Skjekkeland Jernbanearb.forening.............
164. Bakke Jernbanearbeiderforening ..............
115. Drangsholt—Kildalen Veiarb.forening. ...
354. Halsa Veiarbeiderforening ..........................
127. Gyland Jernbanearb.forening.....................
224. Bryggeså—Eiesland Veiarbeiderforening..
364. Kvinesheia Veiarbeiderforening ..............

54.
129.
337.
477.

Rogaland fylke:
Indre Ryfylke Veiarbeiderforening
Drangsdalen Anleggsarb.forening . .
Stavanger—Jæren Veiarb.forening
Botne Sandtakarbeiderforening . ..

6.
119.
205.
254.
280.
285.
338.
406.
385.
423.
483.
489.

Hordaland fylke:
Bruvik Arbeidsmannsforening ..................
Øystese—Eideveien Arb.forening ..............
Hosanger Grubearbeiderforening..............
Voss og Omegns Veiarbeiderforening ....
Fyksesund Arbeiderforening ......................
Etne Arbeiderforening........................ ..
Sæbø Veiarbeiderforening ..........................
Skjold Veiarbeiderforening.........................
Haus Veiarbeiderforening ..........................
Leirvik og Omegns Arbeidsmannsforening
Os Veiarbeiderforening ..............................
Vossestrand Veiarbeiderforening ..............

138.
282.
465.
208.
400.
446.
474.

Framfjord Arbeiderforening .............. .
Davik Veiarbeiderforening..........................
Eikefjord Veiarbeiderforening ..................
Veiarbeiderforening «Borgund» . .■............
Balestrand Vegarbeiderlag ..........................
Indre Sogn Veiarbeiderforening ..............
Florø Arbeidsmannsforening ......................

Antall
medl.

Antall
repi.

1
14 !
14 f

12

)

1

1

10
8
12

1

10

1
1

1

nr.

14.
412.
369.
28.
186.
279.
29.
122.
33.
117.
378.
188.
193.
248.
397.
353.
376.
504.
393.
395.

1

1

Møre og Romsdal fylke:
Rausand Grubearbeiderforening ..............
3. Distr. Havnearbeiderforening ..............
«Ekskavator 6» Arbeiderforening..............
Fræna Veiarbeiderforening.........................
Isingvågen Veiarbeiderforening.................
Bolsøy Veiarbeiderforening.........................
Bud Veiarbeiderforening..............................
Grytten og Omegns Veiarbeiderforening
Skodje Veiarbeiderforening.........................
Kristiansund og Omegns Arb.mannsfor.
Tustna Veiarbeiderforening.........................
Bremsnes Veiarbeiderforening ..................
Veiarbeiderforeningen «Samhold» ............
Nordangsfjord Veiarbeiderforening..........
Søvik—Lien Veiarbeiderforening..............
Tingvoll Veiarbeiderforening......................
Straumsnes Veiarbeiderforening ..............
Hellesylt Veiarbeiderforening ..................
Nesset og Øksnedal Veiarbeiderforening
Hustad Veiarbeiderforening ......................

S ø r-T r ø n d e 1 a g fylke:
49. N. A. F., Alen ..................................................
386. Singås og Omegns Jernbanearb.forening

1

Sogn og Fjordane fylke:

Foreningens navn.

221.
253.
232.
405.
451.

N o r d-T r ø n d e 1 a g fylke:
Namstad Jernbanearbeiderforening .........
Verdal Arbeidsmannsforening ..................
Svøljen Jernbanearbeiderforening ..........
Namdal Lastebilforening..............................
Ytre Namdal Veivokterlag..........................

19.
30.
26.
96.

Nordland fylke:
Sulitjelma Bygningsarb.forening ..............
Beiarn Arbeidsmannsforening ..................
Drag Feltspatarbeiderforening..................
Innhavet Veiarbeiderforening ..................

12
Avd.
nr.
Foreningens navn.
47. Fellingfors Jernbanearbeiderforening... .
95. Gartland Jernbanearbeiderforening.........
71. Fagerli Grubearbeiderforening..................
379. Nordfold Veiarbeiderforening ..................
78. Sagmo Grubearbeiderforening .............. ...
124. Brønnøysund Fagforening ..........................
83. Sanddøla Jernbanearbeiderforening........
301. Elsfjord Arbeidsmannsforening................
86. Hamarøy Veiarbeiderforening ..................
123. Sjønstå Grubearbeiderforening..................
128. Sulitjelma Hyttearbeiderforening.............
146. Hanken Grubearbeiderforening................
132. Glomfjord Kraftanl.arb.forening ..............
373. Fustvatnet Veiarbeiderforening.................
189. Grane Veiarbeiderforening..........................
329. Hattfjelldal Veiarbeiderforening ..............
190. Saltdal Arbeidsmannsforening ..................
391. Mo og Omegns Veiarbeiderforening..........
333. Vågan Veiarbeiderforening ........................
334. Hemnes Arbeidsmannsforening ..............
202. Sefrivatn Jernbanearbeiderforening ....
432. Rusåga Jernbanearbeiderforening............
358. Skjerstad Veiarbeiderforening ..................
362. Drevja Veiarbeiderforening ......................
382. Mulvik Jernbanearbeiderforening............
445. Rognan Jernbanearbeiderforening ..........
401. Hamarfald og Omegns Stenarb.forening. .
484. Sørfjorden Arbeidsmannsforening ..........
436. Borge Veiarbeiderforening..........................
439. Horndal Arbeiderforening ..........................
442. Fjellbratt Veiarbeiderforening ..................
467. Vega Veiarbeiderforening ..........................
Troms fylke:
181. Storfossen Veiarbeiderforening . ................
300. Breivik Veiarbeiderforening ......................
331. Balsfjord Veiarbeiderforening ..................
370. Mefjordvær Havnearbeiderforening..........
398. Ballangen Veiarbeiderforening..................

13
Antall
medl.

m

24/
15 \
32/

1}

14/
26 )
20 \
20 j
16 1
28 /
18 \
35 /

22/
18/
26 /
14/
20 /
20 /
12/
29 /
29 /
15/
9)
32 /
30 /
10/
21/
25 j
30 /
10/
22 /
21/
18
18
9

Antall
repr.

1
1

Avd.
nr.

Antall

340.
341.
476.
508.
511.

Lyngen, Sørfjord og Karlsøy Veiarb.for.
Kvæfjord Veiarbeiderforening ..................
Hillesøy Veiarbeiderforening......................
Salangen Veiarbeiderforening ..................
Tranøy Veiarbeiderforening ......................

medl.
33 i
11J
17
10
27 J

44.
53.
271.
361.

Finnmark fylke:
Grubernes Arbeidsmannsforening.............
«Nordens Klippe», Kirkenes ......................
Varangerbotn Veiarbeiderforening ..........
Repparfjorddal Veiarbeiderforening........

10 1
19
>
21
15 j

Foreningens navn.

Antall

repr.

.1
i

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

DAGSOBDEN
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Forslag til forretningsorden.
1. Møtets forhandlinger er ikke offentlige. Dog har arbeider
pressens representanter adgang. Likeledes har medlemmer
av forbundet adgang til galleriet som tilhørere, unntagen
når en sak besluttes behandlet for lukkede dører.
Representantene må forevise adgangskort og tilhørere
medlemsbok ved inngangen.
2. Til å lede møtet velges 2 ordstyrere. Ordstyrerne ordner
innbyrdes møtenes ledelse. Til å føre protokollen velges 4
sekretærer.
3. Møtene holdes fra 9—1 formiddag og 3—L ettermiddag.
4. Ingen har rett til a få ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
Unntagen for innledningsforedrag begrenses taletiden til 10
minutter Iste og 5 minutter 2nen og 3dje gang.
Ordstyreren har for øvrig, når han finner det påkrevd,
rett til å stille forslag om ytterligere tidsbegrensning og
strek med de inntegnede talere. Til forretningsordenen gis
ingen ordet mer enn 1 gang og høyst 2 minutter til hver sak.
Talerne skal tale fra den dertil bestemte plass i salen.
5. Forslag må leveres skriftlig til ordstyreren, undertegnet med
vedkommendes navn og navnet på den forening han repre
senterer. Intet nytt forslag kan opptas etter at det er be
sluttet satt strek med de inntegnede talere.
Forslag som ingen forbindelse har med de på dagsordenen
oppførte saker, kan ikke behandles.
6. Alle beslutninger avgjøres med alminnelig flertall. I tvils
tilfelle eller når 20 representanter forlanger det, foregår
avstemningen ved navneopprop.
7. I protokollen innføres kun forslagene og avstemningene samt
de fattede beslutninger.
8. Protokollen oppleses ved hvert møtes begynnelse og for siste
møte ved dets slutning.
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DAGSORDENENS PUNKT 3
Forslag til forandringer av forbundets lover.
§ 1. Formålet.
Ad punkt 2.
Anleggsarbeidernes stedlige styre, Nord
landsbanen, foreslår:
Det kreves at forbundet opptar et målbevisst og energisk
arbeid for å få gjennomført og lovfestet 3 ukers ferie med full
lønn, samt 40 timers arbeidsuke for alle arbeidere.
Saka settes opp på dagsordenen til kommende landsmøte og
blir å behandle der som sak i tilfelle av at kravet ikke kan bli
gjennomført innen landsmøtets avholdelse.
Ad punkt 2.
Bergens Vakt- og Renholdsbetjenings For
ening foreslår:
Ferie: Forbundet går inn for 3 ukers ferie.
Motivering:
Da funksjonærer i flere år og i nokså stor utstrekning oppe
bærer 3 ukers ferie og da vi også har tariffbestemmelser for
en del arbeidere og kvinnelig vaskebetjening i forbundet, mener
vi at samtlige arbeidere, kvinner og menn, må ha like stort
krav på 3 ukers ferie.
Fra representantskapet:
Det fra Anleggsarbeidernes stedlige styre, Nordlandsbanen,
fremsatte forslag omfatter 2 spørsmål, feriens lengde og for
kortelse av arbeidstiden.
Begge spørsmål er opptatt i forbundslovens § 1. For
målet. Med hensyn til feriekravet går framlegget og forbundsloven like langt. Hva arbeidstidens forkortelse angår
går lovens bestemmelse lenger enn framlegget, idet det skal
arbeides for gjennomføringen av en daglig arbeidstid på 6
timer.

Hva lovens bestemmelse angående arbeidstiden angår er
den formet med sikte på kontinuerlige bedrifter, overgang fra
3- til 4-skiftsordning, og der hvor det ikke er kontinuerlig
arbeidsordning tar det sikte på innføring av skiftarbeid i den
hensikt å beskjeftige flere arbeidere.
Loven om Arbeidervern har bestemmelser både om ferie
og arbeidstidens lengde, men det innrømmes at bestemmelsene
er utilfredsstillende og kom inn i loven mange år etter at 8
timers dagen var gjennomført ad organisasjonsmessig vei, og
likeens var feriekravet gjennomført lenge før lovens bestem
melser om ferie.
Spørsmålet blir: Skal en fortsatt gå den organisasjonsmes
sige vei eller skal en innstille seg på å gå om lovgivningen.
Dersom en velger den siste fremgangsmåte må en regne med
en meget langsommere utvikling enn ved å gå samme vei som
hittil, reise kravene ved alle tariffrevisjoner.
Ved å innstille seg på lovveien kan en risikere at arbeids
giverne avviser alle organisasjonsmessige krav og henviser
spørsmålene til lovgivningen til løsning.
Endelig innstilling vil bli fremlagt på
landsmøtet.
Bjørkåsen
slår:

Grubearbeider forening

fore

Som nytt punkt 4 foreslås:
A kreve at boligforholdene ved bedriftene blir satt under
fagorganisasjonens kontroll. Med formål å gjennomføre en
modernisering og rettferdig fordeling av de nåværende boliger
og kontroll med nybygging, slik at disse fyller de minstekrav
som stilles.
Det nåværende punkt 4 blir nytt punkt 5 o. s. v.

Fra representantskapet:
Framlegget vil bli opptatt under dagsordenens punkt 4, for
skjellige forslag, og innstilling fremlagt på landsmøtet.

Representantskapet foreslår:
PunktS.

Å understøtte medlemmene under konflikter med arbeids
kjøpere, samt ved dødsfall, alderdom og invaliditet å sikre
medlemmene eller deres etterlatte et bidrag, som står i forhold
til vedkommendes medlemsskap i organisasjonen.
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§ 3. Kontingentens størrelse.
Representantskapet foreslår:
1. Til fremme av forbundets formål innbetaler avdelingene av
hvert medlems ytte ukekontingent til hovedkassen kr. 1.00
for heltbetalende og kr. 0.60 for halvtbetalende medlemmer.
2. Denne kontingent fordeles såleis:
Heltbetalende: 'Til forbundskassen' kr. 0.80 pr.
uke. Til forsikringskassen kr. 0.20 pr. uke.
Halvtbetalende: Til forbundskassen kr. 0.40 pr.
uke. Til forsikringskassen kr. 0.20 pr. uke.
3. Kontingent for direkte medlemmer er ordinært kr. 1.15 pr.
uke for heltbetalende og kr. 0.75 for halvtbetalende, som
fordeles med kr. 0.95 til forbundskassen og kr. 0.20 til for
sikringskassen for heltbetalende, og kr. 0.55 til forbunds
kassen og kr. 0.20 til forsikringskassen for halvtbetalende.
Anm.

Under forutsetning av at landsmøtet fatter vedtak om at
de halvtbetalende medlemmer, som har en inntekt over kr. 1.00
pr. time, går over til heltbetalende, vil representantskapet fore
slå for landsmøtet at den nåværende kontingent, kr. 1.00 for
heltbetalende og kr. 0.60 for halvtbetalende, opprettholdes.
Skulle den nåværende ordning angående kontingenten til
Landsorganisasjonen bli forandret, slik at det må betales kon
tingent også for de medlemmer som betaler F.-merker, eller går
til forhøyelse av kontingenten, innstilles for landsmøtet at
representantskapet gis adgang til å foreta den nødvendige for
høyelse av kontingenten.

§ 5. Kontingentfrie medlemmer.
Drevvatn Jernbanea rbeider foren i n g avd
3 8 0, foreslår:
For landsmøtet å oppta til behandling sentralstyrets beslut
ning angående opparbeidelse av æresmedlemsskap kun på ordi
nære merker, samt endre denne beslutning slik at æresmedlems
skap oppnåes på så vel ordinære som fristempelmerker.
Motivering:
Arbeidsledigheten rammet for det meste de yngste arbei
dere, de som skulle fortsette oppbygginga av landet og dermed
oppbygginga av organisasjonen. De fleste iallfall, så imidlertid
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fagorganisasjonen som den der skulle hjelpe dem til bedre og
tryggere livsvilkår. Ut fra denne tillit opprettholdt de sitt med
lemsskap selv i den tid de var henvist til å gå arbeidsledige.
Videre så de på et langt medlemsskap som en æressak.
Da de var arbeidsledige var det naturlig at de også ble sett
på som de der hadde den beste tid til rådighet for organisa
sjonsarbeidet. Det ble derfor i mange tilfelle de som utførte det
meste arbeid innen denne. Da det samtidig er en kjensgjerning
at mange medlemmer som har et langt medlemsskap på ordi
nære merker, aldri har ytet organisasjonen annen bistand enn
med sitt medlemsskap, finner vi det uriktig at disse skal gå
foran, når det gjelder opparbeidelse av rettigheter, mange som
er så uheldige å bli arbeidsledige kortere eller lengre tid, men
kanskje har sin store andel i organisasjonens sterke stilling i
dag. Dessuten kan det virke som et mindreverdighetsstempel
satt på dem av organisasjonen, som igjen kan bevirke deres
interesse og arbeidsiver nedsatt på en måte som kan svekke
organisasjonsarbeidet. Vi finner videre denne beslutning urik
tig overfor medlemmer som av svekket helbred eller ved arbeids
ulykker kan bli rammet av kortere eller lengre arbeidsledighet.
Videre mener vi at alle medlemmer, så sant de er godkjent
som sådanne, bør ha de samme rettigheter og erholde samme
rett til de goder organisasjonen gir.
Etter en inngående drøftelse av komitéens
innstilling til forandring i § 5 vedtokes denne
enstemmig.
Representantskapet foreslår:
Punkt 1, siste passus, foreslås strøket.
Punkt 2, siste passus, foreslås strøket.
I stedet foreslås: .
«Disse merker erholder medlemmet gratis.»
Punkt 3 foreslås å få følgende ordlyd:
«Medlemmer som har fylt 60 år og som har vært medlem
mer av Norsk Arbeidsmandsforbund i minst 20 år og har inn
betalt 1040 ordinære kontingentmerker til forbundet, opptas som
æresmedlemmer av forbundet og fritas for kontingent. Forutset
ningen er dog at medlemsskapet i Landsorganisasjonen ikke er
avbrutt.
I sådanne tilfelle må medlemsbøkene innsendes til forbun
dets kontor og påføres bevitnelse herom.
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Alle merker før 1. juli 1940 blir da regnet som ordinære,
men etter 1. juli 1940 kan der ikke opparbeides rettigheter på
F.-merker.»
Nytt punkt 4.
Medlemmer som ikke har oppnådd æresmedlemsskap ved
fylte 70 år, kan erholde «hvilende rett» og er for framtida fri
tatt for kontingent. Medlemsboka må da innsendes til forbundets
kontor og påføres sådan bevitnelse.
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§ 15. Hovedkasserer.
Representantskapet foreslår:
Punktene 1, 2 og 3 uforandret.
I punkt 4 foreslås at tallet «5000» utgår og erstattes med
«10 000».
Punkt 4, annet avsnitt, foreslås å få følgende ordlyd:
«Ingen penger kan heves i banken uten formannens eller
nestformannens og et styremedlems anvisning.»
Punkt 5 uforandret.

§ 6. Helt- og halvtbetalende medlemmer.
Representantskapet foreslår:
I paragrafens 3. avsnitt foreslås at ordene «er beskjeftiget
ved veganlegg» utgår. I stedet foreslås: «Arbeidere som på
grunn av nedsatt arbeidsevne ikke oppnår tariffestet lønn» osv.

§ 10. Landsmøtet.
Representantskapet foreslår:
Punktene 1 og 2 uforandret.
I punkt 3 foreslås etter 2. komma «tillitsmenn, styrer og
revisjonsutvalg» osv. Videre at ordet «funksjonærer» utgår og
erstattes med «tillitsmenn».
Punktene 4, 5, 6 og 7 uforandret.

§ 12. Representantskapet.
Representantskapet foreslår:
I punkt 1 foreslås at ordet «viktig» utgår; for øvrig ufor
andret.

§ 13. Forbundsstyret.
Representantskapet foreslår:
Punkt 1 uforandret.
I punkt 2 foreslås ordet «funksjonærer» utgått og erstattet
med «tillitsmenn».
Punktene 3, 4 og 5 uforandret.

§ 14. Formann og nestformann.
Representantskapet foreslår:
Punktene 1, 2 og 3 uforandret. Punkt 4 foreslås strøket.

§ 17. Forsikringskassen.
Saltdal

Arbeidsmannsforening,

avd.

19 0,.

foreslå:

Forbundets landsmøte fatter vedtak om at hvilende rett
under okkupasjonsårene eller F.-merker innbetalt før den tid,
ikke blir fratrukket opparbeidelse av rettigheter til forsikrings
kassen og æresmedlemsskap.
Man finner det uriktig at denne tid som forbundets med
lemmer uforskyldt kom opp i skal gå fra når det gjelder opp
arbeidelse av rettigheter, især når det fra forskjellig hold var
oppfordret. til ikke å betale kontingent i denne tid. Kan det.
ikke tas beslutning på landsmøtet om dette, oppfordres det til
å sende forslaget til fagkongressen.
Avd. 136, Sarpsborg Arbeidsmandsforening
foreslår:
Ad opparbeidelse av rettigheter ved F.merker:
Vi protesterer mot at medlemmer som er så uheldig å komme
i den situasjon at de må løse F.-merker ikke kan opparbeide ret
tigheter i forsikringskassen.
Etter forbundslovens § 5, punkt 2, skal kassererne kunne
redegjøre for hvert enkelt tilfelle så misbruk ikke forekommer.
Vi finner det heller ikke lovlig å foreta denne forandring
ifølge forbundslovens § 5, punkt 1, 7, punkt 2 og 37, og hen
stiller om at saka blir tatt opp til behandling på landsmøtet for
å få den i lovlige former.
Sørfjordens Arbeidsmandsforening fore
slår:
«At når et medlem har oppfylt sine forpliktelser til for-
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bundet og er blitt 65 år å få utbetalt hele forsikringsbeløpet, og
ikke etter sin død. Denne paragraf ønskes fjernet.»
Stavanger

og

Omegns

Jernbanearbeider-

4.

forening:

ordlydnkt 3 ettei* 4’ punktum foreslås forandret til følgende
i0™ har W1 60 år °g oppfylt alle sine forplik
telser til forbundet i minst 20 år får utbetalt kr. 500 00 av for
sikringsbeløpet.
5. punktum strykes.
, 1Be,1^pe1t ^k^ales dog ikke dersom medlemmet har lønnet
beskjeftigelse. Resten av forsikringsbeløpet utbetales ved med
lemmets død. Medlemmer som har minst 10 års sammenhengende
medlemsskap og som blir erklært uhelbredelig sinnssyk samt
medlemmer som blir helt invalider som følge av arbeidsulykker
og alderdomssvakhet blir å betrakte som avgått ved døden oa
utbetales forsikringsbeløpet i sin helhet.
°

5.

6.

Representantskapet foreslår:
1. Kassens formål er ved ordnet gjensidig solidaritet å hjelpe

Norsk Arbeidsmandsforbunds medlemmer eller disses fami
lier ved dødsfall, samt å yte en støtte ved alderdom og
ved invaliditet.
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2. Til dette formal avsettes det av hvert solgt ordinært kontmgentmerke 20 øre til forsikringskassen.
3.
™e1dle“ som er berettiget etter nærværende lov,
utbetales til medlemmets ektefelle, barn, foreldre eller andre
slektninger som medlemmet ved sin død hadde å forsørge
eller den som hadde medlemmet til forsørgelse, en forsik
ringssum etter følgende tabell:
Etter minst
*
1
- <(
K
*

*
*
8
I
8

3 års medl.skap og betalt 156 ordinære merker kr.
4 «
5 «
6
7
8
9
10

«
8
8
8
8

«
«

«
«

«
«

208260

«
«

«
«

«
«

.«
8
«
«
«

«
«
«
«
«

«
«
«
«
«

312
364
416
468
520

«
«
«
«
«

«
«
<{
«

<(
<(
<(

300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1000.00

til uHar avdbde ingen pårørende som foran nevnt, utbetales
grave?sesbidrag.de Utglftene ved begavelsen kr. 300.00 i be-

7.

8.
9.

10.

Hvor utgiftene i slike tilfelle dekkes av medlemmets
egne etterlatte midler utbetales intet bidrag.
Medlemmer som har oppfylt betingelsene for æreSmedlemsskap i henhold til bestemmelsene i § 5, pkt. 3, og er opptatt
som æresmedlemmer kan få utbetalt inntil kr. 500.00 som for
skudd på forsikringsbeløpet.
Hvis der før er utbetalt begravelsesbidrag ved ektefelles
død, må forskuddet ikke i noe tilfelle utgjøre mer enn at
det igjenstår kr. 300.00 av forsikringsbeløpet til begravelses
bidrag ved medlemmets død.
Forskuddet utbetales dog ikke dersom medlemmet har
lønnet beskjeftigelse.
Medlemmer som har minst 10 års sammenhengende med
lemsskap og har innbetalt 520 ordinære merker, og som blir
erklært uhelbredelig sinnssyk, samt medlemmer som blir
helt invalider som følge av arbeidsulykker eller bedriftssykdommer, som av Rikstrygdeverket blir anerkjent som
sådanne, utbetales forsikringsbeløpet i sin helhet.
Ved medlems ektefelles død utbetales medlemmet etter
minst 3 års medlemsskap og 156 innbetalte ordinære merker
kr. 200.00 som forskudd på forsikringsbeløpet.
Før 1. juli 1 9 4 0 blir i forbindelse med bestemmelsene
i denne § også F.-merker å regne som ordinære merker,
men etter 1. juli 1940 kan der ikke opparbeides ret
tigheter i forsikringskassen på F.-merker.
Skulle det vise seg at den fastsatte -kontingent til forsik
ringskassen ikke er tilstrekkelig, kan forbundsstyret foreta
ekstrautlikning.
Forsikringsbeløpet kan ikke gjøres til gjenstand for noe som
helst krav fra offentlige myndigheter eller private fordringshaveres side, likesom det heller ikke kan overdras ved testa
mente.
Kassens regnskaper føres særskilt og revideres samtidig med
forbundets øvrige regnskaper.

§ 18. Arbeidsmanden.
Representantskapet foreslår:
Punkt 2, siste setning, skal lyde: «Dessuten artikler og
stoff av agitatorisk, opplysende og fagmessig art.»

§ 19. Stedlige styrer.
Vegarbeidernes
hus foreslår:

Industrigruppe

i

Akers
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Det nye forbundsstyre pålegges å utarbeide retningslinjer
og arbeidsoppgaver for veiarbeidernes stedlige styrer. Forbundet
overtar samtidig alle utgifter til møter og pålagte arbeids
oppgaver.

Motivering:
Da visstnok de fleste foreninger på generalforsamlingen i
juli måned bare forelegger en regnskapsoversikt, og først i ja
nuar foreligger det avsluttede regnskap for kalenderåret, mener
vi at det vil være en fordel ved et eventuelt kassererskifte, at
denne velges i januar.

Motivering:
Da vi mener at de stedlige styrer for veiarbeiderne har
viktige arbeidsoppgaver fremmer vi dette forslaget for å få
arbeidet inn i fastere og bedre former.
Da veiarbeiderne arbeider under forskjellige forhold og
spredt ut over hele landet, anser vi det påkrevd at de stedlige
styrer kan utføre effektivt arbeid, for å lette arbeidet for for
bundet og holde avdelingene i kontakt med hverandre.
Innstilling foreligger på landsmøtet.

Representantskapet foreslår:

Fra representantskapet:
Forslaget tiltredes.

§ 36. Lovenes ikrafttreden.
Representantskapet foreslår:
Lovene med de foretatte endringer trer i kraft fra 1. januar
1946. Angående lovenes redigering kan språklige rettelser
foretas.

Paragrafen gis tittelen: «Faglige utvalg», teksten for øvrig
rettes i samsvar hermed.

DAGSORDENENS PUNKT 4

AVDELINGENES LOVER

Forskjellige forslag,
a. Eget Gruvearbeiderforbund.

§ 25. Opptakelse av medlemmer.
Representantskapet foreslår:
Punkt 4 gis sådan ordlyd: «Medlemmer som går over til stigere og oppsynsmenn kan fortsette sitt medlemsskap som pas
sive medlemmer.»

§ 27. Kontingentens innbetaling.
Representantskapet foreslår:
Punkt 1. De fastsatte satser endres til ikke under kr. 1.15
for heltbetalende og kr. 0.75 for halvtbetalende medlemmer.

§ 28. Foreningenes ledelse.
Løkken s Grubearbeiderforening foreslår:
Forbundslovens § 28 forandres slik at der fra 5. linje etter
punktum kommer til å stå:
«Ved generalforsamlingen i januar velges formann, kasserer
og en representant. I juli velges nestformann, sekretær og 2
representanter.»

Foldalens Grubearbeiderforening, avd. 51,
foreslår:
Ad opprettelse av eget gruvearbeider
forbund.
1. Er den komité som ble nedsatt på forrige landsmøte for å ut
rede spørsmålet om dannelse av eget gruvearbeiderforbund
kommet så langt i sitt arbeid at saken kan drøftes av dette
landsmøtet?
2. Hvis ikke vil komitéens arbeid bli påskynnet slik at saken
eventuelt kan sendes foreningene til behandling og utta
lelse så snart som mulig, og at representantskapet på grunn
lag herav kan treffe avgjørelse om det er nødvendig å inn
kalle et ekstraordinært møte av representanter for gruve
arbeiderne til behandling av saken.

Fra representantskapet:
Landsmøtet 1938 fattet etter forslag fra Foldal Grubearbei
derforening følgende vedtak:
1. Landsmøtet nedsetter en komité på 5 medlemmer som får
i oppdrag å utrede spørsmålet om eget forbund for gruveindustrien. Sekretariatet anmodes om å oppnevne et med
lem som tiltrer denne komité.
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2. Spørsmålet forelegges gruveindustriens medlemmer til be
handling.
3. Komitéens utredning og avdelingenes behandling av saken
behandles av representantskapet, som fremlegger innstilling
i spørsmålet for førstkommende landsmøte og Landsorgani
sasjonen.
Komitéen ble bestående av: Johs. M. P. Ødegård, Simon
Simonsen, Peder O. Moan, Hilmar Antonsen og Birger Eriksen.
I følge forbundsloven skulle landsmøtet ha vært avholdt
i 1941. Representantskapet fattet vedtak om, på grunn av krigs
situasjonen, at landsmøtet skulle utsettes til 1942, idet en antok
at det da eventuelt var bedre muligheter for avholdelse av
landsmøtet og en hadde også et stille håp om at krigen til den
tid muligens var avsluttet.
Spørsmålet eget gruvearbeiderforbund har heller ikke kun
net la seg utrede tidligere, av samme grunn. Imidlertid må ved
taket av 1938 forståes på den måte at saken skulle forelegges
førstkommende landsmøte.
Når saken nå forelegges på den måte som det skjer skal vi
gi en nærmere begrunnelse herfor.
Io årene etter forrige verdenskrig og fram til 1938 har det
oregatt en jeyn utvikling innen arbeidslivet og det har på mange
områder stabilisert seg ganske bra, således også innen gfuvemdustrien.
Utviklingen innen forbundet har også fulgt samme linje
med stadig jevn tilvekst av medlemmer. På det tidspunkt
utgjorde medlemsantallet ved gruvene en forholdsvis mindre
del av forbundets samlede medlemsantall, men var dog så betydelig, at med en utskillelse av dette antall medlemmer ville det
allikevel medføre en følbar svekkelse av forbundet, og som følge
erav er en blitt nødt til å ta spørsmålet om omorganiseringen
åv forbundet opp til utredning i sin fulle bredde.
Situasjonen under krigen utviklet seg imidlertid på den
mate at det hele ble løst og usammenhengenle.
Etter krigens avslutning i mai d. å. inntrådte en stor krise
innen gruvemdustrien her i landet. Samtlige bedrifter ble nødt
til a foreta store mnskrenkninger i arbeidsstyrken og på enkelte
steder inntrådte det hel arbeidsstans.
Organisasjonen var også i mer eller mindre oppløsning så
det ble et stort arbeid å få forbundet noenlunde konsolidert
1Slen> hvilket ennå på dette tidspunkt ikke er lykkes i tilfreds
stillende grad.
Disse omstendigheter er av avgjørende betydning når det
er spørsmål om dannelse av et eget forbund for gruvearbeiderne.
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Spørsmålet var under krigen også reist av N. S.-ledelsen i
Landsorganisasjonen og forbundet. Resultatet av disse forsøk
er kjent.
Med Tysklands nederlag i krigen bortfalt den norske gruveindustris vesentlige avtager. Tyskland har nemlig i årrekker
vært den største avtager, og det er et stort spørsmål om dette
forhold vil komme til å inntreffe igjen i overskuelig fremtid.
En må derfor regne med at det vil ta tid før gruvemdustrien
kan komme opp igjen på samme høyde som den var umiddelbart
før krigen. Bedriftene må skaffe seg nye eksportmarkeder, og
det må en regne med vil ta muligens lang tid.
Som følge av disse forhold må det antas at en større del av
de arbeidere som har hatt sin vanlige beskjeftigelse i gruveindustrien må søke beskjeftigelse på andre arbeidsområder.
I de nærmeste år før krigen regnet en med åt gruveindustrien beskjeftiget 6 000—6 500 arbeidere, under krigen noe mere.
I dag er det ikke mulig å ha noen formening om når arbeids
forholdene innen denne industri kan stabiliseres og komme opp
i så vidt stor beskjeftigelse at det kan danne et holdbart grunn
lag for dannelse av et eget forbund.
Representantskapet er derfor av den oppfatning at dan
nelsen av et eget gruvearbeiderforbund for tida ikke er aktuelt.
b. Ansettelse av reisesekretær.

VeiarbeidernesIndustrigruppe i Akershus
foreslår:
Der ansettes en reisesekretær til å reorganisere forbundets
avdelinger ved veiarbeidsdriften.
Motivering:
Da vi er bekjent med at organisasjonen blant veiarbeiderne
er dårlig og at det i avdelingene ikke er i orden med kontingentinnbetalingen m. m. anser vi det nødvendig at det blir gjort
noe for å få organisasjonen i orden igjen. Vi mener at en reise
sekretær vil være den beste løsning.
Fra representantskapet:

Spørsmål opptas i forbindelse med valg av tillitsmenn.
c. Opplysningsvirksomheten.

Stavanger og Omegns
forening foreslår

Jernbanearbeider-
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at forbundet bevilger et årlig beløp til stipendium for med
lemmer og medlemmers barn som ønsker videre skolegang
(yrkesopplæring).
Motivering gis på landsmøtet.

Fra representantskapet:
Landsorganisasjonens representantskap behandlet på møte
i juni 1945 bl. a. også opplysningsvirksomheten, og i sakens an
ledning ble følgende vedtak fattet:
1. En av de viktigste forutsetningene for folkestyret er at hele
folket får høve til å skaffe seg saklig opplysning om sam
funnsspørsmålene. Det organiserte arbeid for å spre slik
opplysning er like nødvendig i alle lag av det arbeidende
folk og innenfor alle økonomiske interessegrupper og poli
tiske retninger.
Staten og kommunene må i samarbeid med de frivillige
opplysningsorganisasjonene i langt større utstrekning enn
hittil støtte opplysningsarbeidet blant voksne gjennom rom
melige bevilgninger til folkeboksamlinger og folkgbiblioteker, støtte til reising av egnede lokaler for studie- og
opplysningsarbeidet, sterkt øket statsstøtte til bokkjøp for
studieringer, rettleiing og instruksjon for studieledere, til
rettelegging av kurser og studieringer i almendannende fag,
utviding av Kringkastingens foredragsvirksomhet for lyttergrupper, publikasjon av foredragsrekker og studierett
leiinger i tilknytning til dem, utvidet undervisning i frem
mede språk.
2. Arbeidernes Opplysningsforbund må bygges ut på bredere
organisatorisk grunnlag ved at en innbyr det arbeidende
folks økonomiske organisasjoner og kulturorganisasjoner til
å slutte- seg til forbundet.
3. Propagandavirksomheten for den faglige og politiske arbei
derbevegelse skilles ut fra Opplysningsforbundet og legges
under et eget propagandakontor som også overtar filmformidlingen.
4. Innenfor Opplysningsforbundet organiseres en egen faglig
avdeling. Dens leder lønnes av og står ansvarlig overfor
Arbeidernes faglige Landsorganisasjon. Avdelingen organi
serer og legger til rette materialet for, stimulerer, rettleier
og fører tilsyn med studiearbeidet i fagforeninger, forbund
og samorganisasjoner.^ Under denne avdelingen ligger også
de faglige kursene på Landsorganisasjonens skole.
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Representantskapet foreslår:
Norsk Arbeidsmandsforbund gir sin tilslutning til de av
Landsorganisasjonens representantskap opptrukne retnings
linjer.
Landsmøtet henstiller til forbundsstyret å gå mest mulig
aktivt inn for opplysningsarbeidet blant forbundets medlemmer,
i så stor utstrekning som de opptrukne retningslinjer kan til
passes etter de til enhver tid foreliggende omstendigheter.
Forbundet yter fortsatt økonomisk støtte til medlemmer,
eller medlemmers barn — som søker skoler for å dyktiggjøre
seg i praktisk faglig retning som kan tjene dem til nytte i
fremtidig erverv, så som: tekniske, elementærtekniske, berg- og
andre skoler for teoretisk og praktisk opplæring.
Til dette formål bemyndiges forbunds
styret til å anvende inntil kr. 25 000.00 p r. år i
landsmøteperioden.
Forbundsstyret bemyndiges til å utarbeide de nærmere
regler for beløpets anvendelse.

d. Landsorganisasjonens økonomiske kontor.
Fra representantskapet:
Landsorganisasjonens representantskap besluttet på sist
avholdte møte, under forutsetning av Landsorganisasjonens kon
gress’ godkjenning å opprette «Landsorganisasjonens økonomiske
kontor». En kan med sikkerhet gå ut fra at beslutningen blir
godkjent av kongressen.
Opprettelse av det økonomiske kontor er begrunnet i at
organisasjonen i framtiden vil stå overfor å måtte legge sitt
arbeid an på betydelig bredere basis enn tidligere.
Det må til organisasjonen knyttes folk som er utdannet i
behandlingen av økonomiske og finansielle spørsmål. Fag
organisasjonen må grundig sette seg inn i disse spørsmål, så
den kan være i stand til å ta del i behandlingen av disse ting.
Fagorganisasjonen må også stille krav om å få være med i
arbeidet som angår landets økonomiske, finansielle og sosiale
utvikling, og da kreves det at fagorganisasjonen har utbygd
sine organer slik at den kan makte oppgaven på tilfredsstil
lende måte. Et ledd i dette arbeid er opprettelse av Lands
organisasjonens økonomiske kontor.
Forbundenes oppgave må gå parallelt med Landsorganisa
sjonens oppgaver. Det blir nødvendig for forbundene å utstyre
sitt organisasjonsapparat så det motsvarer Landsorganisasjonens.
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En har derfor ansett saken så viktig at den bør opptas til be
handling på landsmøtet.
På Landsorganisasjonens representantskapsmøte forelå 'en
lengere utredning om saken. På grunn av dens omfang kan
den ikke tas inn i nærværende dagsorden, men det vil bli sørget
for at landsmøtets representanter får saken utredet av dem
som har forberedt saken for Landsorganisasjonens represen
tantskap, i forbindelse med behandlingen.
I sammenheng hermed må en også se det på Landsorgani
sasjonens representantskapsmøte fattede vedtak om:
Retningslinjer for gjenoppbyggingen og
demokratisering av landets næringsliv.
Landsorganisasjonens representantskap fattet sådant vedtak:
1. I samarbeid med det private næringsliv og dets organisa
sjoner og med arbeidernes og funksjonær enes, fiskernes
og bøndenes organisasjoner må Staten føre en aktiv og
målbevisst økonomisk politikk for å skaffe arbeid til alle
og øket produksjon så en gjennom rettferdig fordeling av
resultatene kan gi alle gode og trygge kår.
2. Ingen arbeidsledighet må tåles. Hver arbeidsfør kvinne og
mann skal ha rett og plikt til full sysselsettelse.
3. Hele folkets samlede kraft må mobiliseres for å få arbeids
livet i full gang igjen så snart råd er og få overført arbeids
kraften til samfunnsnyttig arbeid. Vi forutsetter at det
blir gjort de største anstrengelser for å skaffe de nødven
dige råstoffer og materialer til industrien, så den så raskt
som mulig kan komme i toppdrift og at alle finansierings
institutter samvirker for å støtte arbeidsreisingen.
4. Alt lønnsarbeid reguleres ved tariffmessige overenskomster
mellom arbeidsgivernes, arbeidernes og funksjonærenes
organisasjoner. Alt ekstraordinært arbeid som blir satt i
gang for å unngå arbeidsledighet, skal foregå på alminne
lige tariffvilkår.
De store oppgavene i gjenreisningsperioden krever i
større grad enn før at arbeidsfreden sikres. Fagorganisa
sjonen vil for sitt vedkommende gå inn for at alle tvister
om lønns- og arbeidsvilkår blir løst uten arbeidsstans.
5. Arbeidsformidlingen bygges videre ut. Hvor det er nødven
dig organiseres omskolering av overflødig arbeidskraft til
ny produksjon.
6. Arbeidsdirektoratet skal ved større innskrenkninger under
rettes på forhånd, for at arbeidskraften i tide kan bli over
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1.
>8.

9.

10.

ført til annen produksjon eller det kan settes i verk andre
tiltak. Oppsigelser skal bare skje av saklige grunner.
Godt utbygd og raskt arbeidende økonomisk statistikk.
Lønnsøkonomisk institutt med utvidet husholdningsstatistikk i tilknytning til Statistisk Sentralbyrå.
Den arbeidsreisning som særlig krever store fellesløft og
som må løses som nasjonale oppgaver er:
a) Gjenreising av vår handels-, fangst- og fiskerflåte.
b) Boligbygging, så vel i de krigsherjede distrikter som i
hele landet ellers.
c) Samordning og videre utbygging av samferdselsmidlene
til lands, til sjøs og i luften.
d) Utvikling og modernisering av skipsbyggeriene, så de kan
nybygge og reparere storparten av vår skipsflåte.
e) Rask løsning av jernsaken.
f) Elektrisering_ av jernbanene og av de distrikter som nå
mangler elektrisk lys og kraft.
g) Ny kraftutbygging for behovene i framtiden.
h) Videre utvikling av vår treforedlingsindustri på alle de
områder som den moderne teknikk har muliggjort.
Utbygging av den teknisk-økonomiske forsking gjennom
samarbeid mellom bedriftene i hver enkelt bransje og mel
lom næringslivet og Statens vitenskapelige institutter. Nye
oppfinnelser og tekniske forbedringer som blir gjort innen
for en enkelt bedrift må komme hele næringen til gode.
Forberedning av det økonomiske demokrati ved:
a) Omorganisering av Statens sentraladministrasjon, som
utbygges med de nødvendige organer for å stimulere,
rettleie og samordne næringslivet.
b) Bransjeutvalg for de enkelte næringer.
c) Et samordningsråd for alle næringer og sentraladmini
strasjonen.
d) Produksjonsutvalg ved de enkelte bedrifter.
Samordningsrådet og bransjeutvalgene skal bestå av
representanter for Staten og for næringenes, arbeidernes og
funksjonærenes organisasjoner.
Utvalgene skal behandle spørsmålene innenfor den
enkelte bransje. Samordningsrådet skal i første rekke være
regjeringens rådgivende, organ i alle næringslivets økono
miske og tekniske samordningsspørsmål.
Produksjonsutvalgene skal bestå av representanter for
arbeidsgiverne, arbeiderne og funksjonærene. De skal være
rådgivende organer som behandler alle tekniske bedrifts-
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spørsmål med sikte på å fremme effektiv produksjon, god.
bedriftshygiene og yrkesoppjæring.
11. Fagforeninger og verkstedklubber må ta opp til aktiv drøf
ting hvordan produksjonen kan økes og gjøres mer effektiv
og inngående behandle alle spørsmål på bedriftshygienens,,
sikkerhetstjenestens og yrkesopplæringens område.
12. For å skape forutsetningene for en aktiv og effektiv innsats
fra de organiserte arbeideres side på de områder som er
nevnt ovenfor oppretter Landsorganisasjonen et økonomisk
kontor, som samarbeider med liknende kontorer i de større
forbund. Det økonomiske kontor skal være sakkyndig råd
giver for sekretariatet og for fagorganisasjonens represen
tanter i samordningsråd, bransjeutvalg og blandede offent
lige kommisjoner. Det skal stille sitt materiale til rådighet
for organisasjonene til bruk i et bredt studie- og opplys
ningsarbeid.
13. Landsorganisasjonen, forbundene og samorganisasjonene må.
sette all sin kraft inn i opplysnings- og skoleringsarbeidet.
I samarbeid med A. O. F. vil Landsorganisasjonen bygge
ut opplysningsvirksomheten innenfor alle grener av fag
organisasjonen på et solid, saklig grunnlag, med sikte på:
å vekke medlemmenes interesse for de nye store oppgaver
og dyktiggjøre dem til en aktiv innsats for å demokratisere
næringslivet.
Eepresentantskapet foreslår:

1. Landsmøtet gir sin tilslutning til de av Landsorganisasjonens,
representantskap fattede vedtak angående opprettelse av
Landsorganisasjonens økonomiske kontor samt gir sin til
slutning til de opptrukne retningslinjer for gjenoppbyggin
gen og for demokratiseringen av landets næringsliv.
2. Under hensyntagen til forbundets økonomi bemyndiges:
representantskapet til å foreta det nødvendige for å sette
forbundets administrasjonsapparat i stand til å utføre det
arbeid som disse oppgaver krever.
e. Gjennomføring av ansiennitetsprinsippet i overenskomster.,

Løkkens Grubearbeiderforening, avd. 111.:
foreslår:
Landsmøtet fastslar at i framtidige lønnsoverenskomster må
det søkes inntatt bestemmelser om at de organiserte arbeidereskal ha fortrinsrett til arbeid.

Ved eventuelle innskrenkninger i arbeidsstokken skal de
uorganiserte først oppsies. Oppsigelse av organiserte arbeidere
skal skje etter ansiennitetsprinsippet. Ved en senere utvidelse
av arbeidsstokken skal de tidligere oppsagte organiserte arbei
dere har fortrinsrett til gjeninntagelse etter deres ansiennitet.
Motivering:
Med hensyn til de organiserte arbeideres fortrinsrett til
arbeidsplassen skulle nærmere motivering være overflødig.
Ved innskrenkninger av arbeidsstokken har det vist seg at
arbeidsgivere eller arbeidsformenn, som er kommet på kant
med noen av sine arbeidere, har benyttet denne anledning til
å få disse fjernet, uten at de senere får komme inn igjen ved
senere utvidelser.
Derfor er det av stor betydning at det i overenskomsten
blir inntatt bestemmelser som beskytter mot sådanne overgrep.
Fra representantskapet:
Kravet om fortrinsrett til arbeid for de organiserte har gjen
tatte ganger vært reist under forhandlingene om lønns- og
arbeidsvilkårene. Det har blant de organiserte arbeidere også
vært delte meninger om kravet burde reises, idet en har hevdet
at arbeidet måtte gå ut på å samle alle arbeidere på de forskjel
lige arbeidsplasser i organisasjonen, og da ville spørsmålet falle
bort av seg selv.
Å oppnå 100 pst. organiserte kan det være tvilsomt er gjørlig
i nær framtid.
Gjennom flere år nå har kravet ikke vært reist bl. a. av den
grunn at arbeidsgiverne aldri har villet innlate seg på diskusjon
om spørsmålet i det hele tatt, det er blitt stående kun som en
påstand.
En må nå kunne regne med at forståelsen blant arbeiderne
av fagorganisasjonens nødvendighet og nytte har vokset i bety
delig grad, og at tilslutningen blir mer og mer alminnelig, og
etter frigjøringen av landet og etter fagorganisasjonens gjenopptaing av sitt virke, er tilslutningen sterkt merkbar, så det
foreligger allerede bevis for den tiltagende interesse for fag
organisasjonen blant arbeiderne.
Representantskapet er prinsipielt enig i forslaget, men det
bør sees som et praktisk spørsmål.
En vil gjøre merksom på at utviklingen har gått i den ret
ning at tariffoppgjørene omfatter en rekke fag og industrien
samtidig ■— fellesoppgjør — og skal kravet ha noen hensikt,
må det stilles for samtlige fag og industrier som omfattes av
fellesoppgjørene.
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Representantskapet foreslår:Landsmøtet gir sin prinsipielle tilslutning til det av Løkken.
Grubearbeiderforening framsatte forslag.
Ved forhandlinger om opprettelse av overenskomst angående
lønns- og arbeidsvilkårene, skal forhandlingsutvalget, sammen
med forbundsstyret, drøfte og avgjøre om kravet skal reises.
I de tilfelle flere fag og industrier omfattes av forhand
lingene — fellesoppgjør — skal spørsmålet forelegges samtlige
interesserte organisasjoner til drøftelse, og spørsmålet om kravet
skal reises, avgjøres i samråd med Landsorganisasjonens
sekretariat.
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er oppmerksom på forbundslovens § 12, punkt 1. Men foran
dringen griper slik inn i de enkelte medlemmers rettigheter, at
vi er av den formening, at representantskapet, ved dette vedtak,,
er gått over streken av sin myndighet. I en slik sak burde
forbundslovens § 11 vært anvendt.
Enten må forbundet gå tilbake til den gamle ordning fra før
27. kontingentuke 1940, eller en må gå over til F-merker.

Fra representantskapet:
Det forhold forslaget tar sikte på blir å behandle i forbin
delse med de foreliggende forslag til endringer i forbunds
lovens § 17.

f. Diétgodtgjørelse for anleggsarbeidere.
Drevvatn Jernbanearb.forening, avd. 380,
foreslår:
At landsmøtet vedtar at det så snart som mulig og senest
ved førstkommende tariffrevisjon blir å få tariffestet diétgodt
gjørelse for de anleggsarbeidere som på grunn av avstander må
bo borte fra sine hjem under arbeidets utførelse.
Motivering:
Som regel må en del anleggsarbeidere bo borte fra sine
heimer. Disse får kosthold på to plasser, hvilket fører til en
merutgift til dette. Videre må de betale brakkeleie og kokkepenger, foruten at de som regel må leie vask av sine klær samt
istandsettelse av disse. Da de i tillegg til disse merutgifter i
forhold til de arbeidere som bor sammen med sine familier, også
ma unnvære heimens hygge den lengste tid av året, mener vi å
finne kravet om diétgodtgjørelse for disses vedkommende å være
fullt berettiget.

Representantskapet foreslår:
Forslaget oversendes det kommende forbundsstyre.

g. Endring av landsmøtevedtak.
Bergens Vakt- og Renholdsbetjenings for
ening foreslår:
Endring av forbundets forpliktelser til medlemmene i lands
møteperioden. Det gjelder II i rundskriv nr. 30/40.
Motivering:
En kan ikke forstå at representantskapet har mandat, selv
under den da foreliggende situasjon, midt i en landsmøteperiode
a gå til sådanne drastiske forandringer av forbundets lover. Vi

h. Krav om etterbevilgning av streikebidrag.
FraEidangerArbeidsmanns forening, avd. 194.
Landsmøtet besluttet i 1938 at streikebidrag skulle etterbetales for 6 medlemmer av Eidanger Arbeidsmannsforening.
Forbundsstyret besluttet i møte 24. novbr. 1938 at saken måtte
forelegges representantskapet til endelig avgjørelse.
Resultatet var at landsmøtets vedtak ikke ble effektuert, i det
kun 4 mann fikk bidrag mot 6 som var vedtatt av landsmøtet.
Vi påtaler at de vedtak som. landsmøtet, forbundets høyeste
instans, fatter, ikke blir effektuert.
Motivering:
Forbundsstyret har visstnok sørget for å endre landsmøtets
vedtak med den begrunnelse at 2, som var medlemmer ved strei
ken, ikke er det nå. Dette var ikke ukjent for landsmøtet. Det
visste meget godt om dette, og det fattet sitt vedtak, idet lands
møtet fant at de 6 det her gjaldt, var blitt urettferdig behandlet
og hadde krav på å få sitt streikebidrag utbetalt.
Skal det bli vanlig praksis i forbundet at landsmøtets ved
tak tas til etterbehandling av forbundsstyret og representant
skapet og omgjøres her? Hva skal det da tjene til å holde lands
møter?
Vår forening protesterer mot den måte som landsmøtets
vedtak i 1938 her er effektuert på og krever, både nå og i
framtia, respekt for de vedtak som denne forbundets høyeste
instans fatter.

Fra representantskapet: .
Denne sak er behandlet på landsmøtet i 1935 og 1938. Saken
er altså 10 år gammel.
Det medfører riktighet at landsmøtet i 1938 med 140 mot
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111 stemmer fattet vedtak om å etterbevilge en del arbeidere
i nevnte konflikt bidrag.
Under diskusjonen uttalte forbundets formann bl. a. «------Hvis Løites (foreningens representant på landsmøtet) forslag
blir vedtatt, må det gjøres det forbehold at det må gjelde dem
som i dag er medlemmer av forbundet.»
I den videre diskusjon fremkom ingen motsigelser angående
dette forbehold og må således sies å være landsmøtets forutset
ning for vedtaket. Ut fra dette er saken avgjort av forbunds
styret.
Representantskapet foreslår:
Den av forbundsstyret trufne avgjørelse godkjennes.
i. Like dyrtidstillegg for kvinner som for menn.
Ad dyrtidstillegg.
Bergens Vakt- og Renholdsbetjenings for
ening foreslår:
Dyrtidstillegget. Forbundet går inn for likt dyrtidstillegg
for kvinner som for menn.
Motivering:
Ved innkjøp av matvarer eller andre nødvendige forbruks
varer, må alle betale samme pris. Husleie, brensel etc. Mange
kvinner har også forsørgelsesbyrde. Samme lønn for likt arbeid,
for kvinner som for menn.
Fra representantskapet:
Innstilling blir å forelegge på landsmøtet.
j. Silikosespørsmålet.
Bjørkåsen Gruvearb.forening foreslår:
Arbeidere i gruver, tørrknuserier og andre bedrifter som er
utsatt for silikoseforgiftning skal:
1. Ikke ha over 6 timers arbeidsdag.
2. Ha minst 3 ukers ferie.
3. Minst en gang årlig til kontroll, der foretas av upartisk læge
for å konstatere om der er oppstått støvfortetning eller
silikoseforgiftning.
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4. I tilfelle av at der konstateres støvfortetning eller silikose
skal arbeideren slutte i vedkommende yrke og anvises annet
arbeid eller betales en betryggende livrente.
5. Etter 10 års arbeid å slutte i sådan bedrift og ha samme
rett som i punkt 4 nevnt.
6. Arbeideren skal ikke når han slutter på grunn av støvfor
tetning eller etter 10 års arbeid tape retten til livrente hvis
der senere oppstår silikoseforgiftning eller lungetuberkulose.
Fra representantskapet:
Innstilling blir å forelegge på landsmøtet.
k. Opphevelse av lønnssoner i overenskomster.
Jølster Vegarbeiderforening foreslår:
At det vert same lønnsgruppe for alle vegarbeidarar, slik
at vi må kome vek i fra tre lønssone som no og landsmøtet må
medvirke til at heile Landsorganisasjonen gjer all sin inflytelse
gjeldande i dette spursmål.
Motivering:
Truleg trengst det ikkje meir motivering overfor organi
sasjonsfolk. Men me skal likevel nemne korleis dette spursmål
har svekka våre lønstingingar, og det moralske samhold, som er
ei livsbetingelse for organisasjonsfolk, har lett for å take skade.
Fra representantskapet:
Representantskapet foreslår at framlegget oversendes det
kommende forbundsstyre.
1. Gjennomføring av pensjonsordning for vegarbeidere.
Nordre Vestfold Vegarbeiderforening, avd.
148, foreslår:
Vegarbeidernes kår er dårlige. De har dårlige hus og for
sørgeren bor i et simpelt losji, kanskje i nærheten av arbeids
plassen med ekstra utgifter til inntekts ervervelse, men dette er
ikke det mørkeste kapitlet for vegarbeiderne, nei, det er når
han er blitt gammel og utslitt.
«Vegarbeidernes alderdom er ikke trygdet.
Derfor henstiller vi til landsmøtets ledere og
representanter straks å gjennomføre en pen
sjonsordning for vegarbeiderne.»
Fra representantskapet:
Representantskapet foreslår at framlegget oversendes det
kommende forbundsstyre.
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