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Angående valg av representanter til forbundets 21. lands
møte som holdes i Folkets Hus, Oslo, søndag 12. septem
ber og følgende dager 1948, samt

DAGSORDEN
Ved rundskriv nr. 2 av 13. januar 1948 til forbundets avdeling®r1b,le1fet
mcldmS om at forbundets 21. ordinære landsmøte
skal holdes 12. september førstkommende og følgende dager i Fol
kets Hus, Oslo.
Landsmøtet åpnes kl. 12.
Forbundslovens § 10, punkt 2 gir -forskrifter om etter hvilke
reg er foreningene har adgang til å velge representanter til lands
møtet
De enkelte foremngers representasjon er beregnet i henhold til
innbetalt kontingent for månedene januar, februar og mars 1948.
Vi viser til etterfølgende oppsatte fortegnelse hvorav framgår
foreningenes representasjonsrett.
De foreninger som alene ikke har 40 medlemmer, velger i fel
lesskap representant, såframt medlemstallet sammenlagt når opp
Av den foreliggende fortegnelse framgår hvilke foreninger som
skal foreta valg i fellesskap.
De foreninger som skal foreta valg i fellesskap skal, om mulig
samarbeide om valget.
Det skal velges varamann for hver enkelt valgt representant.
„
nder henvisning til foranstående skal foreningene foreta valg
pa representanter og varamenn.
,, Valg®ne bes foretatt snarest mulig så vedlagte fullmaktsblankett kan være innsendt til forbundets kontor, Møllergata 3,
Oslo, senest 16. august 1948.
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Foreninger med rett til mer enn 1 representant:
^V(j
nr.

5.
12.
21.
25.
38.
88.
111.
142.
147.
240.
404.

Foreningens navn.

Oslo Vask- og Rengjøringskv. Forening ....
Rjukan og Omegn Arbeidsmannsforening ..
Oslo og Omegn Arbeidsmannsforening ....
Sør-Trøndelag Vegarbeiderforening ......
Inn-Trøndelag Vegarbeiderforening .... F.
Sunndalen Arbeidsmannsforening ....................
Løkken Gruvearbeiderforening .........................
Longyearbyen Arbeiderforening ........................
Orkanger Arbeidsmannsforening .........................
Holsvassdragets Anleggsarbeiderforening . .
Bergens Vakt- og Renholdsbetj. Forening . .

Antall
medl.

553
261
375
270
202
233
514
230
351
269
204

Antall
repr.

4
2
3
2
2
2
4
2
3
2
2

Foreninger med rett til 1 representant:
1. Kaggefoss Anleggsarbeiderforening ................
86
1
8. Grubearbeidernes Fagforening
..........................
79
1
9. Hyttearbeidernes Fagforening ...............................
61
1
10. Vigsnes Gruvearbeiderforening .........................
53
1
14. Rausand Gruvearbeiderforening ....................
52
1
16. Valberg Arbeiderforening
.............................
49
1
17. Jæren Jernbanearbeiderforening ..........................
61
1
18. Krossen Jernbanearbeiderforening ................
77
1
19. Sulitjelma Bygningsarbeiderforening .................
42
1
20. Sulitjelma Jern- og Metallarb.forening ....
80
1
22. Tunhovd Anleggsarbeiderforening ................
110
1
23. Aalen Gruvearbeiderforening .........................
109
1
32. Knaben Gruvearbeiderforening ..........................
79
1
34. Stord Arbeiderforening ............................................
95
1
35. Trondheim og Omegn Jernbanearb.forening
91
1
36. Ottadalens Anleggsarbeiderforening .................
87
1
37. Alta Vegarbeiderforening .......................................
63
1
39. Rosvold Jernbanearbeiderforening ....................
79
1
41. Røros Veg- og Anleggsarb.forening......... ..
63
1
42. Sølvverksarbeidernes Fagforening ................
130
1
43. Sauda Anleggsarbeiderforening ..........................
48
1
44. Grubernes Arbeidsmannsforening .....................
96
1
49. N.A.F., Avd. 49, Aalen ...................................
481
50. Bø Vegarbeiderforening
............................
421
51. Folldal Gruvearbeiderforening .........................
174 1
52. -- Follo Vegarbeiderfdréning
..........................
751

AvdAntall
Antall
nrForeningens navn.
medl.
repr.
53. «Nordens Klippe», Kirkenes .............................
76
n
62. Svean Arbeidsmannsforening .........................
114
j
63. Myntarbeidernes Fagforening .........................
65
i
65. Fåberg veiarbeiderforening ............................
41
4
69. Malmo Gruvearbeiderforening .........................
120
1
70. Sandnes Arbeiderforening .................................
151
1
73. Jakobsbakken Gruvearbeiderforening...........
121
1
74. Vegarbeidernes Forening, Toftelandbro . .
91
i
75. Giken Gruvearbeiderforening ..............................
102
1
76. Narvik og Ankenes Vegarbeiderforening . .
43
1
78. Sagmo Gruvearbeiderforening ...............................
57
1
79. Finneide og Omegn Arbeidsmannsforening . .
63
1
84. Eidsvoll Arbeidsmannsforening ...................
m
1
86. Hamarøy Vegarbeiderforening .............................
71
1
89. Sørum og Blaker Vegarbeiderforening ....
51
1
92. Bjørkåsen Gruvearbeiderforening .....................
98
1
94. Drammen og Omegn Jernbanearbeiderforening 117
l
98. Øvre Årdal Arbeiderforening ..............................
189
l
99. Vestfold Vegarbeiderforening ..............................
110
1
100. Båsmo Arbeidsmannsforening ...............................
53
l
101. Mo Arbeiderforening ......................................
107 1
103. Arbeiderforeningen «Nordlyset» .........................
42
1
109. Krokstrand Jernbanearbeiderforening ....
47
1
114. Namdal Vegarbeiderforening ..............................
57
1
120. Gjerpen Arbeidsmannsforening .........................
44
1
122. Grytten og Omegn Vegarbeiderforening ....
48
1
124. Brønnøysund Fagforening
...................................
65
1
125. Mofjellet Gruvearbeiderforening ..........................
86
1
128. Sulitjelma Hyttearbeiderforening .....................
50
1
130. Olden-Innvik Vegarbeiderforening ......................
49
1
131. Ringsaker Vegarbeiderforening ..........................
51
1
133. Arendal og Omegn Vegarbeiderforening . .
54
l
136. Sarpsborg Arbeidsmannsforening ......................
42
1
137. Varanger Vegarbeiderforening ...............................
42
l
138. Framfjord Arbeiderforening ...................................
43
1
148. Nordre Vestfold Vegarbeiderforening..........
67
1
152. Sandvika-Asker Jernbanearbeiderforening. .
173
l
153. Norderhov-Tyristrand Vegarbeiderforening
60
1
154. Skedsmo Arbeidsmannsforening ..........................
104
l
155. Asker Arbeidsmannsforening ...............................
67
1
160. Østfold Maskin- og Vegvokterforening....
128
1
162. Toten og Vardal Vegvokterforening ................
84
1
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Av(j_
hr.
165.
166.
171.
175.
176.
187.
190.
194.
197.
200.
212.
213.
214.
215.
219.
223.
225.
228.
233.
238.
239.
242.
245.
246.
247.
248.
254.
263.
268.
269.
273.
275.
276.
277.
282.
283.
289.
297.
299.
300.
312.
318.

Foreningens navn.
Hadeland Vegvokterforening .........................
Østfold Vegarbeiderforening
.........................
Hamar Redskapscentral Arbeiderforening ..
Vinger og Eidskog Vegarbeiderforening....
Åsnes Vegarbeiderforening .............................
Skjåk Vegarbeiderforening .............................
Saltdal Arbeidsmannsforening ........... .............
Eidanger Arbeidsmannsforening ...................
Namsen Vegarbeiderforening ........................
Korgen Vegarbeiderforening.............................
Storalteren-Rølielv Vegarbeiderforening ..
Tromsøsund Vegarbeiderforening ......... ..
Sandbekk Gruvearbeiderforening ................
Mosjøen Arbeidsmannsforening ....................
Nordre Stamlinjes Arbeiderforening ...........
Selbu-Tydal Vegarbeiderforening ................
Førde Veg- og Anleggsarbeiderforening ....
Nord-Gudbrandsdal Riksvegvokterforening .
Naustdal Vegarbeiderforening .........................
Haugarland Vegarbeiderforening
................
Lom Vegarbeiderforening ............................. ..
Trysil Vegarbeiderforening .............................
Fyr- og Merke-arbeiderforening ....................
Modum Vegarbeiderforening.............................
Pasvikdalen Vegarbeiderforening .....................
Nordangsfjord Vegarbeiderforening ...........
Voss og Omegn Vegarbeiderforening ...........
Kvinnenes Fagforening, Trondheim .......
Lenvik Arbeidsmannsforening .........................
Målselv Vegarbeiderforening ........................
Hellvik Jernbanearbeiderforening . . ..........
Nedre Årdal Arbeiderforening ........................
Valsøyfjord Vegarbeiderforening ....................
Øvre Sandsvær Arbeidsmannsforening ....
Davik Vegarbeiderforening .............................
Etne Arbeiderforening ......................................
Gloppen Vegarbeiderforening ........................
Sveagruven Arbeiderforening ........................
Forseng Jernbanearbeiderforening ..............
Breivik Vegarbeiderforening .........................
Vestfold Vegvokterforening .............................
Dovre Arbeidsmannsforening .........................

Antall
medl.
77
87
58
52
47
50
86
47
44
42
42
62
99
56
91
51
44
40
49
51
70
56
118
57
50
41
47
74
97
55
106
146
40
83
64
51
42
111
43
45
57
60

Antall
repr.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1‘
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

Avd.
nr.
324.
325.
332.
335.
337.
340.
343.
352.
359.
363.
365.
366.
368.
377.
391.
392.
393.
399.
400.
401.
411.
412.
415.
432.
438.
445.
452.
453.
457.
461.
473.
484.
490.
498.
511.
525.
528.
535.
549.
550.
551.
552.

Foreningens navn.

Antall
medl.

Storfjord Vegarbeiderforening .........................
41
Stavanger og Omegn Jernbanearb.forening
158
Malangen Vegarbeiderforening..............................
48
Vest-Telemark Vegvokterforening.......................
45
Stavanger og Jæren Vegarbeiderforening . .
57
Lyngen Vegarbeiderforening...................................
52
Vinstra Kraftanleggsarbeiderforening
....
163
Mo Jernbanearbeiderforening .............................
167
Bodø-Røsvik Vegarbeiderforening ......................
117
Valnesfjord Jernbanearbeiderforening ....
44
Lavangen Vegarbeiderforening
..........................
65
Neiden Vegarbeiderforening ...................................
45
Tresfjord og Omegn Vegarbeiderforening . .
41
Kabelvåg Havnearbeiderforening .....................
44
Mo og Omegn Vegarbeiderforening......................
52
Nes Vegarbeiderforening ........................................
47
Nesset og Øksendal Vegarbeiderforening . .
48
Finneidfjord Jernbanearbeiderforening ....
54
Balestrand Veg- og Anleggsarbeiderfor. ..
84
Hamarfald og Omegn Stenarbeiderforening .
61
Storfosshei Jernbanearbeiderforening ......
53
3. Distr. Havnearbeiderforening ..........................
97
Troms Vegvesens Sjåfør- og Lastebilforening
124
Russåga Jernbanearbeiderforening ....................
113
Tverland Jernbanearbeiderforening
................
104
Rognan Jernbanearbeiderforening .....................
91
Biri-Snertingdal Vegarbeiderforening ....
40
Kåfjord Vegarbeiderforening ...............................
41
Nedre Telemark Vegvokterforening ................
61
Egersund Jernbanearbeiderforening .................
57
Kjemåga Jernbanearbeiderforening ................
91
Sørfjorden Arbeidsmannsforening .....................
57
Gardermoen og Trandum Statsarbeiderfor.
72
Skjeggestad Jernbanearbeiderforening ....
47
Tranøy Vegarbeiderforening ..................................
69
Evenes Vegarbeiderforening ..................................
48
Vossebanen Jernbanearbeiderforening ....
64
Ogna Jernbanearbeiderforening .........................
40
Kings Bay Arbeiderforening ..................................
120
Hjartås Jernbanearbeiderforening .....................
97
Setså-Langset Jernbanearbeiderforening ..
79
Finneide Jernbanearbeiderforening ......................
67

Antall
repr.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l
1
1
1
i
1
1
1
1
1
l
1
l
1
l
1
1
1
1
l
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
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Foreninger som i fellesskap velger 1 representant:
,
Avd.
nr

Foreningens navn.

Antall
,,
meai.

Antall

repr.

Oslo.

46.
.............................
4b. Nattvaktmennenes
iN ailvaK.Lineiuiciica Forening
^
......................
296. Fyrvesenets Dampskipsbesetningers Forening

144.
418.
56.
371.
387.
482.
357.

Østfold fylke.
Våler Veiarbeiderforening .................................
Skjeberg Veiarbeiderforening .........................
Mineralmøllens Fagforening, Sarpsborg ....
Råde Veiarbeiderforening .................................
Borge Arbeidsmannsforening
............. ..
Askim Vask- og Rengjøringskv. Forening..
Fredrikstad og Omegn Arbeidsm. Forening

168.
420.
174.
201.
145.
151.
227.
184.
91.
310.
396.

Akershus fylke.
Nannestad Veivokterforening ........................
Hurdal Arbeidsmannsforening ........................
Ullensaker Veiarbeiderforening ....................
Oppegård Veiarbeiderforening ........................
Nesodden Fagforening ......................................
Rælingen Veiarbeiderforening
Nedre Romerikes Veiarbeiderforening. .....
Nittedal og Hakadal Arbeidsmannsforening
Bærum Arbeidsmannsforening .........................
Ski Arbeidsmannsforening.................................
Fet Veiarbeiderforening ......................................

64.
424.
82.
192.
287.
170.
179.
158.
172.
156.
381.
389.
455^
485.

Hedmark fylke.
Tynset Vei- og Anleggsarbeiderforening....
Kvikne Veiarbeiderforening .............................
Alvdal Arbeidsmannsforening .........................
Tolga Fagforening .................... ...............■•••
Osenreguleringens Anleggsarbeiderforening
Stange Veiarbeiderforening ..............................
Nes og Furnes Veiarbeiderforening................
Elverum Veiarbeiderforening ........................
Aamot Veiarbeiderforening .............................
Sør-Odal Veiarbeiderforening ........................
Nord-Odal Veiarbeiderforening ....................
Ytre Rendal Veiarbeiderforening .....................
Storelvdal Veiarbeiderforening ....................
Nord Østerdal Veivokterforening ................

2b J

1

1
1
1

1
1

Avd.
nrForeningens navn.
177. Våler Veivokterforening
...........................
180. Grue Veiarbeiderforening ...............................
274. Braskereidfoss Veiarbeiderforening

167.
292.
294.
195.
244.
291.
304.
207.
298.
394.
414.
468.
60.
107.

1
l

1

1
1

1
1
1
1

15.
169.
58.
159.
261.
108.
500.
272.
163.
209.
23 i.
217.
283.
328.
428.
262.
505.
441.
87.
191.
526.

Antall
medl.

Antall
repr.

1?)

:

14)

Opi and fylke.
Ringebu Veiarbeiderforening
Hurum Arbeiderforening
Øye Veiarbeiderforening ..................................
Valdres Veiarbeiderforening
Land og Torpa Vei- og Vedlikeholdsfor. . .
Vang Arbeiderforening ......................................
Østre Gausdal Veiarbeiderforening
Øyer Veiarbeiderforening ..................................
Vinstra Anleggsarbeiderforening
Lesja Veivedlikeholdsarbeiderforening
Sel Veiarbeiderforening ......................................
Søndre Land Veivokterforening
Valdresbanens Jernbanearbeiderforening
Åbjøra Anleggsarbeiderforening ....................
Buskerud fylke.
Aal Vei- og Anleggsarbeiderforening...........
Gol Veiarbeiderforening .................................
Nesbyen Veiarbeiderforening .........................
Flå Veiarbeiderforening .............................
Haugastøl Veiarbeiderforening .........................
Øvre Eiker Veiarbeiderforening ....................
Modum Veivokterforening
Flesberg Veivokterforening .............................
Hole Veiarbeiderforening .........................
Krødsherad Veiarbeiderforening
Drammen Arbeidsmannsforening
Saggrenda Verks Fagforening
Ytre Sandsvær Veiarbeiderforening
Aadal Veiarbeiderforening
Sigdal og Eggedal Veiarbeiderforening ....
Røyken Veiarbeiderforening .............................
Hurum Veiarbeiderforening
Kirkebygda Anleggsarbeiderforening ...........
Lyngdal Veiarbeiderforening .........................
Buskerud Veiarbeiderforening
Pålsbu Anleggsarbeiderforening ....................

1

1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1

10
Avd.
nr.

141.
183.
143.
314.
256.
267.
235.
402.

57.
178.
116.
204.
222.
210.
293.
459.
356.
375.
421.
480.
305.
478.
524.
278.

7.
409.
77.
486.
295.
429.
230.
321.
105.
196.
67.
126.

Foreningens navn.

Vestfold fylke.
Tjøme Arbeiderforening
.................................
Søndre Vestfold Veiarbeiderforening ...........
Nedre Lågendalen Veiarbeiderforening . . . .
Slagen Arbeidsmannsforening .........................
Svelvikveien Arbeiderforening .........................
Tønsberg Kvinnelige Fagforening ................
Holmestrand Kvinnelige Arbeiderforening..
Sando Pukkverks Fagforening .........................
Telemark fylke.
Notodden og Omegn Arbeidsmannsforening
Ulefoss og Omegns Arbeidsmannsforening . .
Seteren Kvartsbrudd Arbeiderforening ....
Bærøy Arbeiderforening.................................... •
Solum Veiarbeiderforening ............................ Skien Arbeidsmannsforening.............................
Nissedal Veiarbeiderforening ........................
Søftestad Grubearbeiderforening ....................
Sauherad Veiarbeiderforening .........................
Drangedal Veiarbeiderforening .....................
Gransherad Veiarbeiderforening ....................
Øst-Telemark Veivokterforening ....................
Bamle Arbeidsmannsforening ........................
Lårdal Veiarbeiderforening .............................
Hjartdal Arbeidsmannsforening ....................
Seljord Veiarbeiderforening .............................
Aust-Agder fylke.
Flåt Grubearbeiderforening ..................- ■ • ■ •
Gloserhei Grubearbeiderforening....................
Evje Nikkelverksarbeiderforening ................
Evje Kvinnelige Arbeiderforening ................
Dynjanfossen Anleggsarbeiderforening . . . .
Åmli Veiarbeiderforening .................................
Balsfjord Veiarbeiderforening .........................
Valle Veiarbeiderforening ..................................
Setesdalen Veiarbeiderforening ....................
Hornes Veiarbeiderforening ..............................
Arendal-Evje Veiarbeiderforening . ..............
Vegårdshei Veiarbeiderforening .....................

11
Antall
medl.

Antall
repr.

16 1

81.
236.
384.
479.

1

38 J
33 \
17/
4]
15

1

1

177 |f

28 Z
18/
27 Z
18 /
20 I
33 f
211
25 /
24 Z
27 /
10 1
19
13
15 1
32 |
5 )

J

1
1
1
1
1

1

,

31
1
14 /

1

|

Gjerstad Anleggsarbeiderforening .....................
Søndeled og Omegn Veiarbeiderforening. ...
Froland Veiarbeiderforening............................
Bykle Veiarbeiderforening ...................................

85.
243.
416.
317.
185.
426.
72.
342.
115.
433.
315.
224.
55.
59.
97.
336.

Vest-Agder fylke.
Utkjerr Anleggsarbeiderforening ....................
N.S.B. Elektrifiseringsarb. fagforening . . . .
Ivelandsfoss Arbeiderforening .........................
Vatnedalen Anleggsarbeiderforening ...........
Hægabostad Jernbanearbeiderforening . .. .
Høilandsfossen Arbeiderforening ....................
Kvinesdal-Fjotland Veiarbeiderforening . .
Ånasira Veiarbeiderforening .............................
Drangsholt-Kildalen Veiarbeiderforening . .
Spangereid Veiarbeiderforening ....................
Audnedalen Veiarbeiderforening ....................
Bryggeså-Eiesland Veiarbeiderforening . . . .
Vest-Agder Riksveivokterforening ................
Farsund og Omegn Veiarbeiderforening . . . .
Vennesla Veiarbeiderforening .........................
Austad Veiarbeiderforening .............................

54.
303.
134.
542.
406.
290.
443.
495.
265.
186.
264.

Rogaland fylke.
Indre Ryfylke Veiarbeiderforening ................
Dirdal Veiarbeiderforening .............................
Eikersund Vei- og Anleggsarbeiderforening
Lund Veiarbeiderforening ..................................
Skjold Veiarbeiderforening .............................
Sandeid og Omland Veiarbeiderforening. .. .
Vask- og Renholdsforeningen, Stavanger . .
Nord-Rogaland Veivokterforening ................
Hålandsosen Veiarbeiderforening....................
Lysefallene Arbeiderforening .........................
Nærbø Veiarbeiderforening .............................

1

40.
113.
385.
483.

Hordaland fylke.
Holmane Havneanleggsarbeiderforening ....
Askøy Anleggs- og Veiarbeiderforening ....
Haus Veiarbeiderforening ..................................
Os Veiarbeiderforening ......................................

6I
10 1
21
26 )

1

30Z

!

21/

Foreningens navn.

Antall
medl.

16I
17 I
13/
7j

11 1
29 /
37 Z

4/

25 Z

Antall
repr.

1

1
1
1
1

33 Z
7/
35 Z
23 /
9

1
1

17 i
14 I
15 J

1

1

30 Z
22 /

20
23

Avd.
nr.

29 Z
19 J
31 1
14)
29 Z
17/
6
4
11
11

9

31 Z
16 /
20 Z
26 /

1
1
1

1

12
Avd.
nr.

Foreningens navn.

218.
249.
119.
326.
259.
286.
516.
464.
135.
338.
423.
6.
205.
280.
471.

Sund Arbeiderforening ......................................
Sveio Arbeidsmannsforening
.........................
Øystese-Eideveien Arbeiderforening ...........
Ulvik Anleggs-og Veiarbeiderlag ................
Tysse-Døsvik Veiarbeiderforening ................
Eidfjord Vei- og Anleggsarbeiderforening. .
Samnanger Veiarbeiderforening ....................
Laksevåg Veiarbeiderforening ........................
Bergens Vaktmesterforening
.........................
Sæbø Veiarbeiderforening .................................
Leirvik og Omegn Arbeiderforening ...........
Bruvik Arbeidsmannsforening ........................
Hosanger Grubearbeiderforening ....................
Fyksesund Arbeiderforening .............................
Fitjar Anleggs- og Veiarbeiderforening . . . .

24.
251.
372.
456.
474.
80.
313.
319.
355.
93.
446.
121.
266.

Sogn og Fjordane fylke.
Bergkvam Jernbanearbeiderforening
Kyrkjebø Veiarbeiderforening .........
Årdal Veiarbeiderforening
........... ..
Måløy Havnearbeiderforening .........
Florø Arbeidsmannsforening.............
Sogndal Veiarbeiderforening.............
Borgund Veiarbeiderforening .........
Jostedal Vegarbeiderlag ......................
Gaular Veiarbeiderforening .............
Leikanger Veiarbeiderforening.........
Hafslo Veiarbeiderforening .............
Talvik Veiarbeiderforening .............
Geiranger Veiarbeiderforening .........

211.
323.
229.
117.
33.
208.
353.
188.

Møre og Romsdal fylke.
Sørbrandal Anleggsarbeiderforening ...........
Olivenstenarbeidernes Forening ....................
Tafjord Anleggsarbeiderforening ....................
Kristiansund og Omegn Arbeiderforening . .
Skodje Veiarbeiderforening .............................
Veiarbeiderforeningen Borgund ....................
Tingvoll Veiarbeiderforening .........................
Bremsnes Veiarbeiderforening .........................

13
Antall
medl.
36 \
13/

2123 1/

Antall
repr.

1
1

13 I
10 f
21 J

1

2M

1

34 J

1

1

28 )
4 |
8 )
26 \
30 J
27 \
14/
21
24
25 |
18 I
36 \
12/

34
8
28
15
26
16
21
30

1
/
\
j
j
/
\
J

Antall
medl.
11 i
8
23 i
24
29
17
24
19 i
19
13
10
12
14
10
6
1
12
6
16

Avd.
nr.
29.
230.
425.
28.
279.
161.
450.
348.
307.
255.
193.
198.
199.
376.
378.
397.
515.
232.
216.

Foreningens navn.
Bud Veiarbeiderforening ..................................
Balsfjord Veiarbeiderforening .........................
Herøy og Sande Veiarbeiderforening ...........
Fræna Veiarbeiderforening .............................
Bolsøy. Veiarbeiderforening .............................
Vartdal Veiarbeiderforening .............................
Tjelle og Rød Veiarbeiderforening ................
Kilsfjord og Omegn Veiarbeiderforening . .
Stangvik Veiarbeiderforening .........................
Bratvåg-Straumen Veiarbeiderforening ....
Veiarbeiderforeningen «Samhold» ................
Kleive Veiarbeiderforening .............................
Nord-Aukra Veiarbeiderforening ....................
Straumsnes Veiarbeiderforening ....................
Tustna Veiarbeiderforening .............................
Søvik-Lien Veiarbeiderforening ....................
Rindal Veiarbeiderforening .............................
Indlandets Veiarbeiderforening.........................
Kvernes Veiarbeiderforening .........................

129.
330.
386.
548.
66.
95.
241.
431.
258.

Sør-Trøndelag fylke.
Fjæremsfossen Anleggsarbeiderforening ....
Nedre Orkdal Vassdragsvesens Arbeiderfor.
Singås og Omegn Jernbanearbeiderforening
Støren Jernbanearbeiderforening....................
Tydal Anleggsarbeiderforening ....................
Kuråsfossen Anleggsarbeiderforening...........
Gaula Vassdragsarbeiderforening
................
Innlandet Arbeidsmannsforening ....................
Sør-Trøndelag Veivesens Verksted- og sjåførfor

22
18
8 tt
34
13
22
13
21!
19 }

470.
403.
83.
157.
118.
437.
104.
451.
182.
253.

Nord-Trøndelag fylke.
Rengjøringskvinnenes Forening, Steinkjer . .
Trondheim og Omegn Vaktmesterforening . .
Sanddla Jernbanearbeiderforening ................
Skorovass Fagforening ......................................
Stjørdal Arbeidsmannsforening.........................
Levanger og Omegn Arbeidsmannsforening
Ytre Namdal Veiarbeiderforening ................
Veivokterlaget i Ytre Namdal .........................
Veivesenets Sjåfør- og Verkstedarb. foren.
Verdal Arbeidsmannsforening .........................

22
19
24
17
16
26
23
20
22
19

Antall
repr.
i
>
*

1

■

i

1

1
1

1
1
1

1
1

1
1

i

>

i
1

1
1
1
1
1
11

15

14
Avd.
nr.

Foreningens navn.
454. Rørvik Arbeidsmannsforening ........................
90. Liafoss Anleggsarbeiderforening ....................
164. Flatanger Veiarbeiderforening ........................
Nordland fylke.
11. Holand Jernbanearbeiderforening ................
202. Sefrivatn Jernbanearbeiderforening ...........
68. Valla Jernbanearbeiderforening ....................
301. Elsfjord Jernbanearbeiderforening ................
284. Bodø og Omegn Jernbanearbeiderforening
380. Drevvatn Jernbanearbeiderforening ...........
347. Røvik Jernbanearbeiderforening ....................
382. Mulvik Jernbanearbeiderforening...................
102. Skonseng Jernbanearbeiderforening ...........
139. GrønCielldal Jernbanearbeiderforening ....
440. Dunderlands Jernbanearbeiderforening ....
302. Langfjord Anleggsarbeiderforening................
123. Sjønstå Arbeidsmannsforening ........................
146. Hanken Grubearbeiderforening ....................
110. Bratthaugen Arbeiderforening ........................
149. Altermark Kleberstenbrudd Arbeiderfor. . .
288. Hundholmen Feltspatarbeiderforening ....
26. Drag Feltspatarbeiderforening .........................
106. Trældal Arbeiderforening .................................
132. Glomfjord Kraftanleggsarbeiderforening . .
30. Moldjord Arbeidsmannsforening ....................
462. Beiarn Arbeidsmannsforening ...................... .
48. Berghuines Jernbanearbeiderforening...........
370. Elsfjord Veiarbeiderforening.............................
3. Hadsel Veiarbeiderforening .............................
127. Staven Veiarbeiderforening .............................
333. Vågan Veiarbeiderforening .............................
189. Grane Veiarbeiderforening .............................
329. Hattfjelldal Veiarbeiderforening ....................
350. Vindstad Anleggsarbeiderforening ................
.............................
436. Borge Veiarbeiderforening
150. Vidrek og Skjomnes Veiarbeiderforening . .
398. Ballangen Veiarbeiderforening .........................
362. Drevja Veiarbeiderforening .............................
373. Fustvatnet Veiarbeiderforening ....................
374. Ytre Bindal Veiarbeiderforening ....................
492. Bindal Veiarbeiderforening .............................

Antall
repr.

Antall
medl.

25 1
8
14

1

34 )
13/
32 \
16/
24 )
26 /
26 \
14 /
21 \
33 /
36 j
16/
38 \
30 j
25 )
29 |
19)
30 j
17)
37 j
17 l
25 /
38 \
14/
9 j
5 I
31 I
25
20
19
25
36
31
27
26
29

)
j
)
/
/
1
/
)
/

1
1
1
1

Avd.
nr.
173.
358.
327.
334.
439.
430.
448.
257.
379.
467.
234.
96.
442.

Foreningens navn.
Meløy Veiarbeiderforening .............................
Skjerstad Veiarbeiderforening .........................
Lurøy Veiarbeiderforening .............................
Hemnes Arbeidsmannsforening ............. .. . .
Horndal Arbeiderforening ............................. . .
Skarberget-Setran Veiarbeiderforening . . . .
Kjella Veiarbeiderforening .............................
Dunderlandsdalen Veiarbeiderforening . .. .
Nordfold Veiarbeiderforening .........................
Vega Veiarbeiderforening ..................................
Holandsfjord Arbeidsmannsforening ...........
Innhavet Veiarbeiderforening .........................
Fjellbrott Veiarbeiderforening .........................

206.
250.
27.
311.
61.
369.
181.
309.
435.
508.
434.
339.
364.
476.
203.
331.
349.

Troms fylke.
Skaland Grafittverkstedarbeiderforening . .
Berg Veiarbeiderforening ..................................
Sandtorg og Trondenes Veiarbeiderforening
Grovfjord Veiarbeiderforening.........................
Igeland-Ånstad Arbeiderforening....................
«Ekskavator» 6. Arbeiderforening ................
Storfossen Veiarbeiderforening.........................
Bardu Arbeidsmannsforening .........................
Sørreisa Veiarbeiderforening .........................
Salangen Veiarbeiderforening .........................
Øvre Salangen Statsarbeiderforening ...........
Kvenangen Veiarbeiderforening ....................
Nordreisa Veiarbeiderforening .........................
Hillesøy Veiarbeiderforening.............................
Harstad Rengjøringskvinners Forening ....
Balsfjord Veiarbeiderforening .........................
Øverbygd Arbeidsmannsforening ....................

260.
271.
221.
413.
226.
2.

Finnmark fylke.
Berlevåg Havneanleggsarbeiderforening ....
Varangerbotn Veiarbeiderforening ................
Talvik Veiarbeiderforening .............................
Børselv Veiarbeiderforening .............................
Tana Veiarbeiderforening ..................................
Skogfoss Arbeidsmannsforening ....................

Antall
medl.

15
35
16
24
31

1
/
i
/
|

10/

Antall
repr.

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

35 Z
15/
27 )
15/
38 )

8/

30 |
24 /
24 )
22 /
7
10
16

1
1
1
1
1

1

8

4
31/
19/

1

1
1

1
1

1

9
31
29
13
23
32

)
J
i
/
)
/

1
1

1

DAGSORDEN
til
Norsk Arbeidsmandsforbunds 21. ordinære landsmøte 12. september
og følgende dager 1948.
1. Landsmøtets åpning og konstituering .............................
Fullmaktenes godkjenning, og
a) Vedtagelse av dagsorden og forretningsorden.
b) Valg av ordstyrere og sekretærer.
c) Valg av komitéer.
1. Valgkomité.
2. Budsjettkomité.
3. Redaksjonskomité.
2. Beretninger, regnskaper og revisjonsrapporter.
3 Forslag til forandringer av forbundets lover
4. Forskjellige forslag .................................................................
a) Nasjonalisering av gruveindustrien.............................
b) Nedsettelse av arbeidstiden i gruveindustrien
c) Alderstrygd og rikstrygdeverket ..................................
d) Eget gruvearbeiderforbund ...........................................
e) Pensjonsordning for statens anleggsarbeidere
f. Skatt og skattetrekk......................................................
g) Bevilgninger til anleggsdriften......................................
h) Forbundets gullmerke......................................................
i) Innkjøp av feriehjem ........................................................
j) Innføring av ulykkesforsikring......................................
k) Frihet for frykt på arbeidsplassen .............................
l) Bevilgninger ............................................................
5. Valg: Tillitsmenn, herunder også spørsmålet reise
sekretær, styre og representantskap, samt revisjonsutvalg og medlemmer av Landsorganisasjonens repre
sentantskap ............................................................
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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 inn
byrdes møtenes ledelse. Til å føre protokollen velges 4 sekre
tærer.
3. Møtene holdes fra 9—1 formiddag og 3—7 ettermiddag.
4 Ingen har rett til å 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 represen
terer. Intet nytt forslag kan opptas etter at det er besluttet
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 av
stemningen 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.

trenger en omfattende revisjon, og har under drøftelsene av for
slagene vært inne på den tanke at man skulle unnlate å komme
nærmere inn på de enkelte paragrafer, at spørsmålet i alt vesentlig
ble utsatt til neste landsmøte
Da det imidlertid er enkelte bestemmelser, særlig av økonomisk
betydning, som ikke er i samsvar med den nåværende gjeldende
ordning, som er avvikende fra lovenes bestemmelser, men i sam
svar med vedtak av landsmøtet i 1945, bør landsmøtet fatte ved
tak om lovendring, så disse blir i samsvar med fattede vedtak,
men en helt gjennomgående revisjon må ansees nødvendig, og
bør gjøres til gjenstand for grundigst mulige forberedelser.
I forbindelse med dette spørsmål fattet representantskapet føl
gende vedtak:
Representantskapet foreslår:
Landsmøtet velger en komité på 5 medlemmer til å gjennomgå
forbundets lover og framlegge forslag til ny forbundslov, som blir
å forelegge foreningene sammen med dagsordenen til neste
landsmøte.
Det er dog forutsetningen at det inntil neste landsmøte, når det
reviderte lovforslag foreligger fra komitéen, blir gjort de nødven
dige endringer i forbundsloven, i samsvar med de vedtak som lands
møtet fatter i forbindelse med behandlingen av de innkomne for
slag.
Innsendte forslag fra foreningene.
§ 1.

Formålet.

Fra avd. 473, Kjemåga jernbanearbeiderfore n i n g:
§ 1, punkt 1 får sådant tillegg: «samt arbeide for at anleggs
arbeid blir anerkjent som fagarbeid».
Motivering på landsmøtet.
Fra representantskapet:

DAGSORDENENS PUNKT 3.
Forslag til forandringer av forbundets lover.
Som det framgår av de etterfølgende forslag, under dette punkt
på dagsordenen, er det framkommet en del forslag til endringer av
forbundets lover
Alle innsendte forslag er gjennomgått av representantskapet i
møte 31. mai og 1. juni i år.
Representantskapet er av den oppfatning at forbundets lover

Det er vanskelig for representantskapet å danne seg en begrun
net mening om foreningens motiver for forslaget, da ingen motiver
er anført.
Verdien av bestemmelsen er i vesentlig grad avhengig av hva
det legges i begrepet fagarbeider. Dersom det menes at an
leggsarbeidet skal anerkjennes som håndverk, vil det kreves
læretid et visst antall år, og etter læretidens utløp må håndverksprøve avlegges.
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Det er allerede i flere overenskomster bestemmelser om sær
skilte lønnssatser for fagarbeidere, som hittil i alt vesentlig
vises til, eksempelvis: smeder, verkstedarbeidere, snekkere og tøm
mermenn.
Etter representantskapets oppfordring bør man gå videre i den
retning, at eventuelt flere av arbeidsprosessene i anleggsdriften kan
komme inn under de samme forhold, som foran nevnte grupper ar
beidere. Dette kan oppnåes uten at det tilføyes § 1 en bestemmelse
i den retning som foreslått av Kjemåga jernbanearbeiderforening.

må ikke ha adgang til forhøyelse av kontingenten mellom lands
møtene unntatt ved konflikter.

§ 3.

Fra representantskapet.
Forslagene kan ikke tilrådes vedtatt.
§ 5. Kontingentfrie medlemmer.
Fra Vegarbeidernes stedligestyreiVestfold:
Sykelønn fritas for kontingent.

Kontingentens størrelse.

Fra Bud veiarbeiderforening, avd. 29:
Kontingenten nedsettes til halvtbetalende.
Motivering :
Det drives så lite veiarbeid for tiden at foreningskontingenten
blir for tung i tillegg til de mange andre utgifter.
Fra Vegarbeidernes stedlige styre i Sogn og
F j o r da n e :
Landsmøtet må fastsette kontingentens størrelse til stedsstyre
og gjera vedtak um at kontingenten vert innbetalt saman med
kontingenten til forbundet, og forbundet betalar attende til Stedsstyra etter medlemstalet innanfor Stedsstyrets virkeområde.
Motivering på landsmøtet.
Fra Nordre
Stamlinjes arbeiderforening,
avd. 2 19:
1. Til fremme av forbundets formål innbetaler avdelingene av
hvert medlems ytte uke-kontingent til hovedkassen kr. 1.—
for heltbetalende og kr. 0.60 for halvtbetalende medlemmer.
2. Denne kontingent fordeles således:
Heltbetalende: Til forbundskassen kr. 0.80 pr. uke. Til forsikringskassen kr. 0.20 pr. uke. Halvtbetalende: Til forbunds
kassen 0.40 pr. uke. Til forsikringskassen kr 0.20 pr. uke
3. Kontingenten for direkte medlemmer er ordinært kr 1.15 pr.
uke for heltbetalende og kr. 0.75 for halvtbetalende, som for
deles med kr. 0.95 til forbundskassen og kr. 0.20 til forsikrings
kassen for heltbetalende, og kr. 0.55 til forbundskassen og kr.
0.20 til forsikringskassen for halvtbetalende.
Motivering :
«Representantskapet foreslår» bør ikke stå i en lov. De merk
nader som er tilført § 3 bør utgå av loven og representantskapet

Motivering :
Sykelønnen er tariffens minstelønn og sykdom fører jo alltid
med seg økede utgifter av mange slag og det skulle derfor synes
rimelig om en i slike tilfelle blir fritatt for kontingent.
Fra
Nordre Stamlinjes
arbeiderforening,
avd. 2 1 9.
§ 5, punkt 4. Medlemmer som ikke har oppnådd æresmedlemsskap ved fylte 65 ar kan erholde «hvilende rett» og er for framtida
fritatt for kontingent. Medlemsboka må da innsendes til forbundets
kontor og påføres sådant bevitnelse.
Motivering: Når en arbeider er 65 år må han slutte i arbeid.
Fra representantskapet:
Forslagene kan ikke tilrådes vedtatt.
§ 9. Understøttelse under konflikter.
FraBjørkåsengruvearbeiderforening, avd. 92.
Punkt 2. Minst 8 uker forandres til minst 16 uker. Dog skal den
som er nyinntatt og senest en uke etter å være inntatt er blitt med
lem av forbundet være berettiget til understøttelse etter minst 8
ukers medlemsskap.
Fra representantskapet:
Forslaget kan ikke tilrådes vedtatt.
§ 10. Landsmøtet.
Fra Kjemåga jernbanearbeiderforening avd.
4 7 3.
§ 10, punkt 2, siste pasus får følgende tillegg: Foreninger som
stiftes og som består av gamle medlemmer. Disse skal ha rett til å
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bli representert, når de har vært tilsluttet forbundet en måned før
landsmøtets innkallelse og når de oppfyller det som er nevnt i punkt
2, første avsnitt.
Motivering på landsmøtet.

ferdig på me dlemmene i de store foreninger, som i antall
er ubetydelige i forhold til antallet små foreninger. De store for
eningers medlemmer har alltid vært underrepresentert i forhold
til de små foreninger. Et eksempel: Ifølge de nå gjeldende bestem
melser vil tre foreninger med bare 40 medlemmer få en representant
hver, tilsammen tre representanter, med et samlet medlemstall
på 120. En stor forening, på 190 medlemmer får to representanter.
Det foreliggende forslag vil utdype dette misforhold.
Dette forslag bør sees i sammenheng med forslag fra Sulitjelma
bygningsarbeiderforening, avd. 19, og henviser også til represen
tantskapet i forbindelse med dette forslag.

Fra representantskapet:
Gjennom en rekke år har det vært praksis at nystiftede for
eninger, som i alt vesentlig har bestått av gamle medlemmer, er
gitt anledning til representasjon på landsmøtene. Som eksempel kan
nevnes:
Et anlegg, eller del av et anlegg er så langt framskreden at et
større antall arbeidere, derav mange organiserte, flyttes til et anlegg
og stifter ny forening, har det vært ordnet så at denne forening har
fått representasjon, selv om den ikke har fylt forbundslovens krav
på dette punkt. Noen særskilt bestemmelse herom i lovene skulle
ansees overflødig.
Fra forbundsstyret, tiltrådt av representantskapet.
Punkt 2, 3. avsnitt foreslåes å lyde: «Valg foretas på medlems
møte i forbindelse med behandling av den for landsmøtet fore
liggende dagsorden.
Begrunnelsen for dette forslag er å få paragrafen på dette punkt
så klar at den gir uttrykk for den til enhver tid gjeldende for
utsetning.
Til dette landsmøte har det inntruffet, at det er foreninger som
har valgt representanter til landsmøtet lenge før dagsordenen er
omsendt til foreningene. Ved å gi lovene den foreslåtte form i punkt
2, 3. avsnitt kan valgene bare foretas når det nødvendige grunnlag
foreligger.
FraBjørkåsengrubearbeiderforening, avd. 92.
Punkt 2. For hvert fylte 150-tall medlemmer, forandres til, for
hvert fylte 200-tall medlemmer.
Motivering :
Med den store tilslutning vårt forbund har av foreninger og
medlemmer vil en begrensning av de store foreningers representa
sjonsrett være påkrevet. Verdien av den nåværende representasjons
rett motsvares ikke av de utgifter dette medfører.
Fra representantskapet:
Det foreliggende forslags formål er verd anerkjennelse, forsåvidt det tar sikte på den økonomiske side, men virker urett

Fra
avd.

Sulitjelma

bygningsarbeiderforening,

19.

Punkt 2. Valg av representanter til landsmøtet foregår etter
følgende regler: 1 for hvert fylte 60-tall og siden 1 for hvert fylte
150-tall medlemmer.

Motivering :
Når avd. 19 foreslår innskrenkning av representanttallet er det
ikke for å holde de små avdelinger ute fra landsmøtene, da vi jo
selv er en liten avdeling. Men så stort som medlemstallet er, og med
den representasjonsrett det er, blir landsmøtene for store og for
dyre. Så en liten innskrenkning av representanter vil bare styrke
landsmøtenes arbeidseffektivitet. Likeså bør en ta hensyn til øko
nomien slik at forbundet kan administreres på et forsvarlig grunn
lag innen størrelsen av den kontingent en betaler i dag.

Fra representantskapet:
Når man sammenholder nærværende forslag med forslag fra
Bjørkåsen gruvearbeiderforening, avd. 92, tar de sikte på samme
formål ad forskjellig vei. Nærværende forslag vil være mer effek
tivt for fremme av formålet.
Etter representantskapets opp
fatning er de hver for seg ikke tilfredsstillende, men bør sam
arbeides.
Representantskapet er enig i, at en bør finne fram til en be
grensning av representantenes antall, men det må skje på en måte
så ingen berettigede interesser blir skadet. Representantskapet er
imidlertid av den oppfatning at sådan som forholdene for tiden
ligger an bibeholdes paragrafen uforandret.

24

25

§ 11. Avstemninger.

Fra Giken gruvearbeiderforening, avd. 75.
Tillegg til punkt 4.
Medlemmer som er fylt 70 år og ikke har oppnådd æresmedlemsskap får utbetalt kr. 500 på forsikringssummen, hvis de har
innbetalt 700 ordinære merker.

Fra S e t s å-L angset jernbanearbeiderforening,
avd. 5 5 1.
§ forandres til å lyde slik: Over viktigere spørsmål som tariff
revisjoner skal styret o.s.v. (som før).

Motivering :
Fra representantskapet:
Når denne bestemmelsen i sin tid ble inntatt i forbundets lover
var det uten tanke på tariffrevisjoner, idet det i landsmøteperioden
kan oppstå foruten tariffrevisjoner, — andre spørsmål av stor be
tydning uten at det er mulig å forutsi hva spørsmålet angår.
Bestemmelsen tar sikte på spørsmål som er s j e n e r e 11 e for
samtlige forbundets medlemmer.
Tariffspørsmål omfatter — i de fleste tilfelle — enkelte grup
per av forbundets medlemmer. Forbundslovens § 8, konflikter,
bestemmer hvordan det skal forholdes i tariffspørsmål. Paragrafen
foreslåes bibeholdt uforandret.

§ 17. Forsikringskassen.
Fra Tulitjelma jern- og metallarb. forening,
avd. 20.
Punkt 3, 9. avsnitt: Forsikringsbeløpet forhøyes til kr. 1500 —
som utbetales ved fylte 65 år, etter betingelsene for æresmedlemsskap.
Punkt 5. Etter ordet bedriftssykdommer tilføyes, «samt andre
sykdommer som medlemmer blir erklært arbeidsudyktig av.
Punkt 6. Begravelsesbidraget fratrekkes ikke forsikringsbe
løpet.
Fra Stord arbeiderforening, avd. 43.
Punkt 5. En tilføyelse til punktet så det kommer til å lyde:
«Medlemmer som har minst 10 års sammenhengende medlemsskap
og har innbetalt 500 ordinære merker, og som blir erklært uhelbre
delig sinnssyk, samt medlemmer som blir helt invalider som følge
av arbeidsulykker eller bedriftssykdommer, som av Rikstrygdever
ket blir anerkjent som sådanne, videre de som ved usunt og vått
arbeid har pådratt seg asthma, gikt og som følge derav er blitt helt
arbeidsuføre, utbetales forsikringsbeløpet i sin helhet.
Motivering på landsmøtet.

Grunnet landsmøtebestemmelsen av 1945 om at bare ordinære
merker teller for oppnåelse av rettigheter i forsikringskassen etter
1. juli 1940 og enkelte av den grunn ikke oppnår æresmedlemsskap
og dermed mister sin rett til forskudd på forsikringsbidraget, tør
foreningen derfor anbefale forslaget på det beste.
Fra

Nordre

Stamlinjes

arbeiderforening,,

avd. 2 19.

Punkt 5. Medlemmer som har minst 10 års sammenhengende
medlemsskap og har innbetalt 500 ordinære merker, og som blir
erklært uhelbredelig sinnssyk, samt medlemmer som blir helt inva
lider som følge av arbeidsulykker, eller sykdommer, utbetales for
sikringsbeløpet i sin helhet.
Motivering :
Når en arbeider blir invalid som følge av arbeidsulykker, eller
sykdommer, og legen erklærer ham for uhelbredelig, må han ha
sin fulle rett.
Fra Hellvik jernbanearbeiderforening, a v d
2 7 3.
Punkt 5 foreslåes å lyde:
Medlemmer som har minst 10 års medlemsskap og har inn
betalt 500 ordinære merker og som blir erklært helt arbeidsudyktig
samt medlemmer som blir helt invalider som følge av arbeidsulykke
ellei bediiftssykdom som av legen blir anerkjent som sådan, utbe
tales forsikringssummen i sin helhet.
Motivering :
Da det er mange medlemmer som kan være i den stilling at de
kan være blitt arbeidsudyktige på grunn av sykdom, som også i
mange tilfelle kan være pådratt på Ir unn av arbeid, må de få sin
forsikringssum utbetalt.
Vi mener også at når en lege anerkjenner vedkommende som
arbeidsudyktig eller invalid, skulle det være tilstrekkelig og ikke
som nå at bare rikstrygdeverket kan avgjøre det.
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Fra
Setså — L a n g.s e t
jernbanearbeiderfore n i n g, a v d. 5 5 1.
Siste sats av forsikringsbeløpet forhøyes til kr. 1200 — etter
10 år.
Fra representantskapet:
Forslagene fra avd. 20, avd. 43, avd. 75, avd. 219, avd. 273 og
avd. 551 kan ikke anbefales tiltrådt.
Alle disse forslag betyr større økonomiske forpliktelser for forsikringskassen, og hvis forsikringskassen skal kunne greie å balan
sere med den kontingent som er, kan forsikringskassen ikke påføres
større forpliktelser enn den allerede har.
Imidlertid finner representantskapet å ville foreslå at pkt. 6 i
§ 17 blir forandret slik at den kommer i samsvar med pkt. 4 i samme
§ som går ut på at det skal gjenstå kr. 300 av forsikringsbeløpet til
begravelsesbidrag ved medlemmets død.
I henhold hertil gis pkt. 6 følgende ordlyd:
Ved medlems ektefelles død utbetales medlemmet etter minst
4 år medlemsskap og innbetalt minst 200 ordinære merker kr. 100,
og etter minst 5 års medlemsskap og innbetalt minst 250 ordinære
merker kr. 200, som forskudd på forsikringsbeløpet.
AVDELINGENES LOVER
§ 27.

Kontingentens innbetaling.

FraBjørkåsengrubearbeiderforening, avd. 92.
Punkt 2. Med den ordning vi har nå med hensyn til strykning
av medlemmene på grunn av kontingentrestanser bør denne §’s
punkt 2 omredigeres.
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Motivering:
Når generalforsamlingen skal holdes i utgangen av august bør
passusen i § 28, punkt 1 være: Juli, august velges nestformann,
sekretær og 2 representanter.
Fra representantskapet:
Det henvises til representantskapets uttalelse i forbindelse med
§ 30.
§ 30. Generalforsamlingen.
Fra Vegarbeidernes stedlige styre i Vestfold.
Tilføyelse til § 30 i forbundsloven:
Hvor forholdene vanskeliggjør avholdelse av generalforsamling
i januar kan denne sløyfes og blir den da å avholde i august hvor da
styret velges for 2 år ad gangen, slik at halvparten av styret velges
annenhver gang.
Motivering :
Generalforsamlingen i januar faller meget kostbar å avholde
på grunn av snø og kulde som medfører store utgifter til oppvarming
av lokale, samt vanskeliggjør transporten av medlemmene til og
fra møtelokalet.
Fra representantskapet:
Paragrafen foreslås omredigert således: Helårsgeneralforsamling avholdes innen utgangen av første kvartal. Halvårsgeneralforsamling avholdes innen utgangen av tredje kvartal.

Fra representantskapet:
Bestemmelsen i lovens paragraf punkt 2, forandres fra 4 uker
til 8 uker.
§ 28.

Foreningenes ledelse.

Fra Nordre Stamlinjes arbeiderforening, avd.
2 19.
Avdelingene ledes av et styre som skal bestå av minst 7 med
lemmer, nemlig formann, nestformann, kasserer og sekretær, samt
3 representanter. Samtlige styremedlemmers funksjonstid er ett år.
Ved generalforsamlingen i januar velges formann, kasserer og en
representant. I juli-august velges nestformann, sekretær og 2 re
presentanter.

DAGSORDENENS PUNKT 4.
Forskjellige forslag,
a.

Nasjonalisering av gruveindustrien.

Fra Bjørkåsen Gruvearbeiderforening, avd. 92.
Bjørkåsen Gruvearbeiderforening gjorde i november 1946 en
henvendelse til Sosialdepartementet og Stortingets Presidentskap
med krav om at gruveindustrien i Norge skal nasjonaliseres.
En nasjonal gruveindustri vil kunne drive på en rasjonell måte
både med hensyn til administrasjon og når det gjelder undersøkelser
av de kjente mineralforekomsters størrelse. Også når det gjelder
undersøkelser etter nye forekomster vil disse kunne drives på en
mer rasjonell måte til beste for samfunnet.
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Vi er kjent med at arbeiderne ved de øvrige gruver for det
vesentligste deler vår oppfatning av dette spørsmål, men slik det
er nå arbeider foreningene hver for seg. Saka må derfor tas opp på
Landsmøtets dagsorden, slik at vi kan komme til et felles vedtak.
Fra representantskapet:
På landsmøtet vil det bli gitt en redegjørelse angående saka.

b.

Nedsettelse av arbeidstiden i gruveindustrien.

Fra Stord Arbeiderforening, avd. 3 4.
Landsmøtet pålegger forbundsstyret i samarbeid med andre in
teresserte forbund å medvirke til å få arbeidstiden i gruveindustrien
og andre sunnhetsfarlige bedrifter satt til 6 timers skift og 7 timers
dag.
Motivering :
Etter krigens slutt er det en kjent sak at der er vansker med å
få nok arbeidskraft til gruveindustrien. Dette tilskrives i særlig grad
faren for å få yrkessykdommen silikose. Når det gjelder silikosen,
så har det lite eller intet vært gjort for å bekjempe denne sykdom.
Å komme silikosen helt til livs er vel for så vidt umulig. Men den
kan begrenses. Et tiltak i den lei, og som har stor betydning, er å
få arbeidstiden forkortet. Men hand i hand med dette krav må være
kravet om bedre beskyttelsesmidler. For av erfaring vet vi at beskyttelsesteknikken ikke holder tritt med produksjonsteknikken. Vi
mener det er maktpåliggende å få arbeidstiden forkortet i gruve
industrien, og forbundet må sette all kraft inn for å få denne sak
løst, i samarbeid med andre interesserte forbund som vi vet arbeider
for det samme.
Fra representantskapet:
På landsmøtet vil det bli redegjort for forbundets arbeid hittil
med saken.
c. Alderstrygd og Rikstrygdeverket.
Fra Bjørkåsen gruvearbeiderforening,
avd. 9 2.
Forbundet går inn til statsmaktene med krav om at aldersgren
sen for utbetaling av alderstrygd til gruvearbeiderne settes til 60 år
og at trygdens størrelse til disse skal være minst lik den som er
gjort gjeldende for byene.
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Mo tivering :
Etter den erfaring vi har her i Bjørkåsen med den nåværende
aldersgrense for utbetaling av alderstrygd, får praktisk talt ingen
gruvearbeider alderstrygd, selv med en aldersgrense på 60 år er
der ikke mange som vil få nyte godt av dette sosiale gode, og dette
er etter et liv med arbeid i gruvene hvor alle før eller siden pådrar
seg silikose, en skade som, med de midler vi kjenner til nå, det
ikke er sjanse for å helbrede. Disse arbeidere må betale sin del av
trygden. Det gjør de som sin sosiale plikt, men når de ser på den
ubetydelige del av dem som kan oppnå å få alderstrygd, er det ikke
med store forhåpninger de betaler den. Da storparten av gruvearbei
derne er likestilt med byenes industriarbeidere når det gjelder ut
gifter til livets opphold, skulle det være naturlig at de fikk i alle
fall det minimum i trygd som gjelder for byene.
Angående trygden fra Rikstrygdeverket bemerkes:
Med den størrelse som denne trygd har, og med det prisnivå
som vi har i dag, er det ikke mulig for den skadede eller vedkom
mendes etterlatte å eksistere på en noenlunde forsvarlig måte.
Det må derfor arbeides med å få disse ytelser hevet til et for
svarlig nivå og senere regulert med regelmessige mellomrom i for
hold til prisnivået.
Fra Stord Arbeiderforening, avd. 3 4.
1. Forbundsstyret pålegges å arbeide for at Rikstrygdeverkets
satser til de silikoseangrepne arbeidere forhøyes.
2. Forbundsstyret må reise kravet om revisjon av alderstrygdloven, slik at alderstrygden til arbeidere i sunnhetsfarlige bedrifter
utbetales ved fylte 55 år.
Motivering :
Ad punkt 1.
For dem som er blitt helt eller delvis arbeidsuføre på grunn av
silikose, vet vi at Rikstrygdeverkets satser for understøttelse ikke
på noen måte strekker til for underhold. De er henvist til hjelp på
annen måte, som mange helst kvier seg for. Derfor er det samfun
nets plikt at arbeidere på ordinær måte, dvs. gjennom Rikstrygde
verket, får en understøttelse som kan være til virkelig hjelp for
dem og deres familie.
Ad punkt 2.
Det er vel få arbeidere i gruveindustrien som er så heldige å
oppnå en alder av 70 år, som er alderstrygdens aldersgrense. Skal
en arbeider få nyte godt av dette samfunnstiltak, bør aldersgrensen
nedsettes til 55 år.
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Fra representantskapet:
Det vil fra forbundets side bli gjort forsøk på å få en fyldig
redegjørelse til, eller på landsmøtet, eventuelt av en representant
fra nevnte institusjoner for å få klarlagt om det er tenkt på endringer i de her nevnte forhold, og at man på grunnlag herav kan fatte
de vedtak som må ansees nødvendig.
I tilslutning til dette punkt på dagsordenen inntas forslag fra
Vegarbeidernes stedlige styre i Vestfold da
dette forslaget også har en viss sammenheng med de andre forslag
under dette punkt på dagsordenen.
Forslaget er sålydende:
Landsmøtet pålegger forbundsstyret i samarbeid med L.O. å
søke utvirket at der for det offentliges regning blir gjennomført
effektiv legeundersøkelse av arbeidere ved Statens vegarbeidsdrift
1 eller 2 ganger årlig, og at der på grunnlag av disse undersøkelser
blir truffet åtgjerder for å beskytte arbeiderne mot smittsomme
sykdommer.

KORT HISTORIKK
Spørsmålet om dannelse av eget forbund for arbeiderne i gruveindustrien ble allerede reist i 1911—1912, men det var ikke me
ningen å danne et forbund som utelukkende skulle omfatte gruve
arbeiderne, men også arbeiderne ved statens anlegg og private an
legg.
Våren 1912 holdtes en landskonferanse av gruve- og anleggs
arbeidere på Røros, hvor det også ble nedsatt et arbeidsutvalg. Det
må nærmest sies at spørsmålet falt bort av seg selv, idet nevnte
arbeidsutvalg ikke framla noen utredning eller innstilling.
I årene omkring 1912 ble det reist en ganske livlig diskusjon
her i landet om organisasjonsformene, og på Arbeidsmandsforbundets landsmøte i Bergen i mai 1913 ble det foretatt en gruppering
innen forbundet, så vidt mulig etter industrielle linjer. Grupperin
gen var slik:
Gruve- og anleggsarbeiderne, elektrokjemisk og kjemisk tek
niske, nærings- og nytelsesmiddelindustrien, tekstilindustrien. For
disse grupper ble det tilsatt sekretærer og opprettet gruppestyrer.
Ordningen besto en del år.
Etter Landsorganisasjonens kongressvedtak i 1923 om organi
sering etter de industrielle linjer, kom det straks stor fart i arbeidet
med omorganiseringen, og som kjent hadde det til følge at flere
nye forbund ble dannet, og Arbeidsmandsforbundet avga et stort
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antall medlemmer til de nystartede forbund, og ved utgangen av
1924 besto Arbeidsmandsforbundet i alt vesentlig av gruve- og an
leggsarbeidere.
Spørsmålet om eget gruvearbeiderforbund ble igjen reist på
forbundets landsmøte 1938 etter forslag fra Folldal Gruvearbeiderforening.
Det av Folldal Gruvearbeiderforening framsatte forslag lød:
«Landsmøtet beslutter, uten å ta standpunkt til saken, å ned
sette en komité på 5 medlemmer som får i oppdrag å utrede spørs
målet om dannelse av eget gruvearbeiderforbund.»
Foreningen peker i sin begrunnelse på fagkongressens vedtak
om industriforbund, videre at forbundet i virkeligheten er et an
leggs- og veiarbeiderforbund, som gruvearbeiderne står tilsluttet. —
Den peker videre på gruveindustriens særegne art og at den er
en selvstendig industri. Peker også på at gruveindustrien har store
utviklingsmuligheter her i landet, samt at gruvearbeiderne, eksem
pelvis i Sverige, i lang tid har hatt sitt eget forbund.
Landsmøtet fattet sådant vedtak:
«Utredning av spørsmålet eget gruvearbei
derforbund.
1. Landsmøtet nedsetter en komité på 5 medlemmer som får i opp
drag å utrede spørsmålet om eget forbund for gruveindustrien.
Sekretariatet anmodes om å oppnevne et medlem som tiltrer
denne komité.
2. Spørsmålet forelegges gruveindustriens medlemmer til behand
ling.
3. Komitéens utredning og avdelingenes behandling av saken be
handles av representantskapet, som fremlegger innstilling i
spørsmålet for førstkommende landsmøte og Landsorganisasjo
nen.
Komiteen ble bestående av: Johs. M. P. Ødegård, Simon Simon
sen, Peder O. Moan, Hilmar Antonsen og Birger Eriksen.»
Det var forutsetningen at saka skulle utredes og forelegges
førstkommende landsmøte som skulle holdes 1941.
Allerede etter krigsutbruddet 1. september 1939 merket en
straks at krigen allerede hadde satt merker i gruveindustrien, da
flere bedrifter varslet arbeiderne at situasjonen kunne tenkes å ut
vikle seg dit hen at bedriften måtte innstille arbeidet, og som kjent
ble krigen også overført på norsk grunn 9. april 1940, og da var det
lite hensiktsmessig å oppta noe arbeid med utredning av dette spørs
mål.
Som naturlig var, ble saka igjen opptatt på forbundets lands-
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møte 1945, men til dette landsmøte var det av naturlige grunner
ikke framlagt noen innstilling fra den i 1938 nedsatte komité.
Til landsmøtet i 1945 forelå fra Folldal Gruvearbeiderforening
følgende (forespørsel) — forslag:
«Ad opprettelse av eget gruvearbeider-

representant for noen enkelt gruppe, er landsmøtet enig i at det
ved forbundskontoret opprettes et eget kontor for gruveindustrien som ledes av en valgt tillitsmann for gruvearbeiderne.
Landsmøtet valgte, etter forslag av valgkomitéen, følgende
komité:
Johs. M. P. Ødegård, Peder O. Moan, Kr. Moljord, Ole Beck,
Birger Eriksen og Johan Skrede.
Denne komité trådte sammen til møte 11. april d. å., og vi viser
til etterfølgende protokoll.

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 påskyndet slik at saken
eventuelt kan sendes foreningene til behandling og uttalelse så
snart som mulig, og at representantskapet på grunnlag herav
kan treffe avgjørelse om det er nødvendig å innkalle et ekstra
ordinært møte av representanter for gruvearbeiderne til be
handling av saken.»
I tilknytning hertil ga forbundets representantskap en oversikt
over de momenter som har vært til hinder for at saka ikke forelå
utredet.
Likeledes redegjorde representantskapet for den oppfatning en
hadde hatt noen mulighet for å danne seg om stillingen innen gruveindustrien i den tid som var gått siden krigens slutt. Situasjonen
var meget uklar, og de faktiske forhold ved flere bergverker var at
de ennå ikke var kommet videre i gang med driften som for en
vesentlig del ble stanset i og med Tysklands nederlag i krigen.
Som følge derav sto en overfor det faktum at bedriftene måtte
søke nye markeder når eksport ble mulig. På det tidspunktet lands
møtet holdtes i 1945, var det ingen som hadde noen klar formening
om utviklingen.
De her nevnte momenter m. fl. var av den betydning for saka
at landsmøtet var klar over at dannelse av eget forbund for gruve
arbeiderne for tida ikke var aktuelt.
Landsmøtet var klar over at hermed var ikke saka endelig av
gjort, hvilket heller ikke var landsmøtets mening, som framgår av
landsmøtets vedtak sålydende:
«1. Landsmøtet gjentar det på landsmøtet i 1938 fattede vedtak om
å utrede spørsmålet om opprettelse av eget gruvearbeiderfor
bund.
2. Da den på landsmøtet i 1938 valgte komité er blitt delvis defekt,
blir komitéen å rekonstruere.
Forslag til komité fremlegges av valgkomitéen.
3. Da spørsmålet om eget gruvearbeiderforbund for tiden ikke kan
løses, og ut fra det syn at forbundets formann ikke skal stå som

PROTOKOLL
År 1948, søndag 11. april kl. 12 holdtes møte på forbundets kon
tor, Møllergata 3.
Av den på landsmøtet i 1945 nedsatte komité for utredning av
spørsmålet om eget gruvearbeiderforbund møtte samtlige medlem
mer av komitéen som består av:
Johs. M. P. Ødegård, Kr. Moljord, Johan Skrede, P. O. Moan,
Birger Eriksen og Ole Beck.
Dessuten møtte forbundets kasserer, A. K. Lien, som hadde ut
arbeidet en del oversikter over antall avdelinger innen gruveindustrien, medlemstall og kontingentinnbetalinger av disse avdelinger
i 1946 og 1947, dessuten et utkast til minimumsbudsjett for et eget
gruvearbeiderforbund.
Formannen åpnet møtet og ga en redegjørelse over sakas be
handling på forbundets landsmøter i 1938 og 1945.
Som møtets dirigent valgtes formannen og til sekretær Ole
Beck.
Kassere r Lien redegjorde for de framlagte oversikter over:
I.

Nr.
7.
8.
9.
10.
14.
16.
19.
20.
23.
26.

Navn

Ant. medl.
pr. 31/12—42

Flåt Gruvearb.forening.............
Gruvearbeidernes Fagforening .
Hyttearbeidernes Fagforening .
Vigsnes Gruvearbeiderfor. . . .
Rausand Gruvearbeiderfor. . .
Valberg Arbeiderforening.........
Sulitjelma Bygningsarb.for. . . .
Sulitjelma Jern- og Met.a.for. .
Aalen Gruvearbeiderforening . .
Drag Feltspatarbeiderforening.

39
99
94
57
62
55
41
82
118
32

Innbet.
1946

1 723,35
3 549,90
1 104,10
1 828,30
1 499,10
1 569,65
1 670,90
3 822,45
867,30
509,15

Innbet.
1947

1
5
2
2
2
3
1
4
3

244,63
417,88
155,40
761,40
426,00
718,65
947,55
031,73
195,20
536,85
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Nr.
32.
34.
42.
4.
51.
53.
56.
63.
69.
70.
71.
73.
75.
77.
78.
92.
82.
103.
110.
111.
116.
123.
125.
128.
138.
142.
146.
147.
149.
157.
204.
205.
206.
214.
217.
231.
234.
280.
288.
297.
323.
409.

Ant. medl.
Innbet.
Navn
pr. 31/12--42
1946
Knaben Gruvearbeiderforening
86
2 606,90
Stord Arbeiderforening................ 109
4 059,20
Sølvverksarbeidernes Fagfor. . . 160
7 582,40
Grubernes Arbeidsm.forening . .
94
2 212,35
Folldal Gruvearbeiderforening. . 199
8 216,87
«Nordens Klippe» ......................... 157
7 717,30
—
Mineralmøllens Fagforening. . . .
7
Myntarbeidernes Fagforening . .
63
2 804,40
Malmo Gruvearbeiderforening. . 136
4 727,75
Sandnes Arbeiderforening...... 148
5 364,65
Fagerli Gruvearbeiderfor.............
20
457,00
Jakobsbakkens Gruvearb.for . . 121
4 868,20
Giken Gruvearbeiderforening . . 207
9 075,85
Evje Nikkelverksarb.for ...........
30
1 894,65
Sagmo Gruvearbeiderfor...............
57
1 705,95
Bjørkåsen Gruvearb. forening . . 158
6 384,85
Alvdal Arbeidsm.forening ....
24
653,30
Arbeiderfor. «Nordlyset» ...........
43
1 202,10
Bratthaugen Arbeiderforening. .
25
88,55
Løkken Gruvearbeiderforening
500
17 550,65
Seteren Kvartsbrudd Arb.for. . .
29
829,25
Sjønstå Arbeidsm.forening ....
39
1 047,50
Mofjellets Gruvearbeiderfor. . .
91
1 837,85
Sulitjelma Hyttearb.forening . .
51
2 186,50
Framfjord Arbeiderforening . .
46
1 150,25
Longyearbyen Arbeiderforening
389
8 441,10
Hanken Gruvearbeiderforening
28
385,60
Orkanger Arbeidsm.forening . . 389
14 454,10
Altermark Kleberstensbr.a.for.
29
1 041,20
Skorovass Fagforening ................
12
104,20
Bærøy Arbeiderforening ...........
18
572,50
Hosanger Gruvearbeiderforening
13
598,60
Skaland Grafittarb.forening ....
40
1 415,55
Sandbekk Gruvearb.forening . . 141
4 419,50
Saggrenda Verks Fagforening. .
24
1 343,15
Søndeledfjorden Gruvearb.for . .
3
112,25
Holandsfjord Arbeidsm.for..........
7
34,80
Fyksesund Arbeiderforening . .
8
383,85
Hundholmen Feltspatarb.for. . .
18
Sveagruven Arbeiderforening . . 150
1 421,85
Olivinstenarb.forening ............. ..
12
Gloserhei Gruvearb.forening . .
22
721,90

Innbet.
1947
3 321,50'
5 319,82
10 176,29
4 752,80
9 675,19
10 105,44:
694,45
3 628,05
6 033,86
6 677,50
1 016,15
6 005,80
11 772,99
1 423,51
2 925,10
7 662,03
1 143,45
1 185,60
921,75
24 629,50
1 070,55
1 362,00
3 118,95
2 468,65
1 490,00
16 107,10
471,40
19 537,86
856,85
164,28
663,85
442,80
1 987,48
7 325,58
1 124,90
106.60
12,15
568,40
231,30
7 467,60
196,00
1 056,00'

Nr.
459.
481.
484.
547.
549.

Ant. medl.
Navn
pr. 31/12—42
Søftestad Gruvearb.forening
27
Bogen Fagforening....................
57
1
Sørfjorden Arbeidsm.for . . . .
55
Søvitt Arbeiderforening . . . ,
23
2
Kings Bay Arbeiderforening . . 114
4

Innbet.
1946
341,50
963,50
445,10
184,10
212,60

158 965,42

Innbet.
1947
849,68
3 444,20
2 179,97
817,60
6 825,70
228 453,52

II.
Detaljberegning over antall foreninger og medlemmer samt inn
betalt kontingent og disses fordeling prosentvis av forbundets sam
lede medlemsantall og samlet innbetalt medlemskontingent.
1946.
1947.
Antall foreninger pr. 31/12 ................
57 avd.
57. avd.
Antall medlemmer »
»
................
5 001 medl. 4 858 medl.
Prosentvis medl. av det samlede med
lemstall i forbundet .........................
17.00 %
18.00 %
Samlet kontingentinnbetaling ........... kr. 160 773.00 kr. 230 312.00
Prosentvis innbetaling av de samlede
kontingentinntekter i forbundet . .
18.00 %
20.00 %
Prosentvis betalt ordinær kontingent
66.28 %
72.53 %
Prosentvis benyttet F.merker ...........
33.72 %
27.47 %
Møtet fortsatte mandag 12. april kl. 13 på samme sted. Samt
lige møtte. Man fortsatte behandlingen av det av kasserer Lien
utarbeidede utkast til minimumsbudsjett for et eget gruvearbeiderforbund, sålydende:

Inntekter:
167,300 1/1 bet. merker å 1.70
3,100 1/2 bet. merker å 0.90

== kr. 284,410.00
= kr.
2,790.00
--------------------

Kr.

287,200.00
287,200.00
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Utgifter:
Lønningsutgifter :
2 tillitsmenn ..............................................................................
3 kontordamer ..........................................................................
Kontorhold:
Husleie ...........................................................................................
Lys og brensel..............................................................................
Renhold
.......................................................................................
Kontorutgifter :
Porto
...........................................................................................
Telefon og telegrammer ........................................................
Kontorrekvisita ..........................................................................
Trykningsutgifter .....................................................................
Assuranser, abonnements m. v............................................
Faglig arbeid:
Forhandlinger ..............................................................................
Agitasjon og opplysningsarbeid ..........................................
Representasjon ..........................................................................
Fagbladet .......................................................................................
Kontingenter:
Kontingent til L.0.......................................................................
Diverse kontingenter.................................................................
Møter:
Forbundsstyremøter .................................................................
Representantskapsmøter ........................................................
Kongresser og konferanser ...................................................
Bevilgninger :
Kasserergodtgjørelse .................................................................
Diverse bevilgninger.................................................................
Diverse utgifter ..........................................................................
Utbetalinger vedrørende forsikringskassen ....................
Overskudd ...................................................................................
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Kr.

21,000.00
17,000.00
2,500.00
1,000.00
1,800.00
1,500.00
500.00
2,000.00
5,000.00
300.00
15,000.00
5,000.00
1,500.00
15,000.00
53,000.00
2,000.00
4,000.00
4,000.00
5,000.00
3,500.00
10,000.00
5,000.00
30,000.00
81,600.00
287,200.00

Av foranstående framgår det at budsjettet balanserer med kr.
287,200.00 pr. år, forutsatt at den ordinære kontingent blir satt til
kr. 1.70 pr. uke for heltbetalende og kr. 0.90 for halvtbetalende
medlemmer pr. uke, altså en gjennomsnittlig forhøyelse av den
nåværende kontingent med ca. 26 %, som etter komitéens mening
må være det minimum en må regne med.

Komitéen har gjennomgått gruveindustriens stilling for tida
og de utviklingsmuligheter den må antas å ha i tida som kommer,
og kan etter disse drøftelser på den ene side slå fast at nivået med
hensyn til produksjon og beskjeftigelse innen gruveindustrien i for
hold til 1938 ikke på langt nær er nådd.
Vår gruveindustri fikk etter krigen et alvorlig tilbakeslag på
grunn av markedets sammenbrudd, slik at over halvparten av de
som var beskjeftiget i denne industri måtte søke over i annet yrke.
Avsetningsforholdene har imidlertid nå bedret seg vesentlig,
og de fleste gruver, Kirkenes unntatt, er i drift, men mangelen på
arbeidskraft har skapt atskillige vansker.
En kan imidlertid ikke regne med noen særlig større beskjeftigelsesgrad innen de gruver som i dag er i drift på grunn av den
tiltagende rasjonalisering og mekanisering innen gruveindustrien.
Dessuten må en regne med at endel gruver i de nærmeste år
på grunn av manglende drivverdig malm må avskrives.
På den annen side mener komitéen at mulighetene for en fram
tidig stabil og økt bergverksdrift i vårt land er til stede.
I denne forbindelse pekes på at Staten i større og større ut
strekning blir direkte interessert i landets gruvedrift, dels som eneinteressert i flere større gruveforetagender, og dels ved i mange
tilfelle å eie den største part av de økonomiske interessene i be
driftene.
Forholdet på dette område er ennå ikke tilfredsstillende stabi
lisert og vil ganske naturlig ta sin tid. Dertil kommer at det reiste
krav om gruveindustriens nasjonalisering ennå ikke er opptatt til
behandling
Komitéen er derfor av den oppfatning at disse forhold må
nærmere avklares før gruvearbeiderne går til dannelsen av eget
forbund.
Komitéen har også drøftet hvordan virkningen for det samlede
Arbeidsmandsforbund vil arte seg når gruvearbeiderne går ut av
forbundet.
Det er hevet over enhver tvil at Arbeidsmandsforbundet blir
betydelig svekket til skade for medlemmene. Dette forhold har
også komitéen tatt omsyn til i forbindelse med konklusjonens ut
forming.
Komitéen har også inngående drøftet hvilke særlige fordeler
gruvearbeiderne kan tenkes å få ved dannelsen av eget forbund på
det nåværende tidspunkt, og er kommet til det resultat at under
den for industrien nå og i de nærmeste år foreliggende uoversiktelige situasjon, og ved den omforming som er begynt ved Statens
stigende interesser i industrien, er det ikke mulig å påvise fordeler

38
for gruvearbeiderne ved dannelse av eget forbund før situasjonen
er mere avklaret.
Når det på den ene side kan påvises at det vil være til svek
kelse for Arbeidsmandsforbundet at gruvearbeiderne går ut av
forbundet, og en på den annen side ikke kan påvise oppnåelige
fordeler for gruvearbeiderne under de rådende forhold, er komitéen enig om følgende
konklusjon:
1. For tida kan det ikke tilrådes at gruvearbeiderne går. til dan
nelse av eget forbund.
2. a) Komitéens innstilling forelegges gruvearbeidernes forenin
ger til uravstemning før landsmøtets dagsorden sendes ut
til samtlige foreninger av forbundet.
b) Resultatet av uravstemningen sendes forbundets kontor se
nest innen 10. juni førstkommende.
c) Saka sendes forbundets samtlige foreninger i forbindelse
med landsmøtets dagsorden.
d) Representantene fra gruvearbeidernes foreninger blir under
landsmøtet å sammenkalle til særkonferanse til behandling
av spørsmålet.
Oslo, 13. april 1948.
Ole Beck (s.)
Birger Eriksen (s.)
Johan Skrede (s.)
Peder O. Moan (s.)
Kristian Moljord (s.)
Johs. M. P. Ødegaard (s.)
A. K. Lien (s.)
Fra representantskapet:
Representantskapet har i møte 31. mai d. å. i prinsippet gitt sin
tilslutning til komitéens innstilling.
e) Pensjonsordningen for statens anleggsarbeidere.
Fra Vegarbeidernes stedlige styre i Vestfold.
Forbundsstyret pålegges fortsatt å arbeide for en tilfredsstil
lende pensjonsordning for statens veg- og anleggsarbeidere.
Mo tivering :
Da det på landsmøtet i 1945 ble framsatt forslag om en pen
sjonsordning for veg- og vedlikeholdsarbeiderne ved statens vegarbeidsdrift og vi framleis 3 år etter ikke har sett eller hørt noe
til pensjonsordningen, har dette skapt misnøye.
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Fra Fåberg vegarbeider f oren ing, avd. 65:
Landsmøtet henstiller til forbundsstyret at det snarest tas opp
forhandlinger med departementet om pensjonsordning for statens
vegarbeidere.
Fra Bud vegarbeiderforening, avd. 29:
Forslag om å fremme pensjonsordningen for gamle og ut
slitte anleggsarbeidere er alle medlemmer i vår forening enig i.
Fra Hellvik jernbanearbeiderforening,
a v d. 2 7 3 :
Landsmøtet henstiller til statsmyndighetene at det blir fortgang
i jernbanearbeidernes pensjonsordning. Såframt eldre og utslitte
jernbanearbeidere på sine gamle dager skal få en sosial trygd, bør
pensjonsordningen straks gjennomføres
Fra representantskapet:
På landsmøtet vil det bli gitt en redegjørelse over hva det fra
forbundets side er foretatt i sakens anledning, og i hvilken stilling
saken befinner seg på det tidspunkt landsmøtet avholdes.
f) Skatt og skattetrekk.
Fra Holsvassdragets anleggsarbeide rforening, avd 240:
1. Det innføres en skatteordning hvor reglene for utligningen av
skatt blir mest mulig ensartet, samt at det skattefrie fradrag
må stå i forhold til prisstigning.
2. Det innføres en trekkordning, hvor trekkprosenten er mest
mulig ensartet og hvor det tas et rimelig hensyn til forsørgelsesbyrden.
Motivering :
Vi mener det er på sin plass å si fra at misnøyen med skatt
og skattetrekk blant anleggsarbeiderne nå er blitt så stor, at en
spontan reaksjon kan bli følgen, hvis det i dette forhold ikke blir
en ordning til det bedre. Beskatningen av anleggsarbeidernes inn
tekter står ikke i forhold til at de må føre 2 husholdninger, samt
at den store prisstigning ikke kommer til uttrykk i det skattefrie
fradraget.
Fra representantskapet:
På landsmøtet vil det bli gitt en orientering over hva det er
foretatt fra forbundets side i sakens anledning, og hvordan det fra
:myndighetenes side er tenkt å ordne de framtidige bestemmelser.
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g) Bevilgninger til statens anlegg.
Fra Bud vegarbeiderforening, avd. 29:
Forbundet søker å påvirke statsmyndighetene til å yte større
bevilgninger til anleggsarbeid.
Fra representantskapet:
På landsmøtet vil det bli gitt en redegjørelse omkring spørs
målet.
h) Forbundets gullmerke.
Fra Holsvassdragets Anleggsarbeide rforening, avd. 240:
Forbundets gullnål utdeles etter 25 års sammenhengende fag
organisert medlemskap, — ikke som nå etter 25 års sammenhen
gende medlemskap i Norsk Arbeidsmandsforbund.
Motivering :
Da forholdene og tidene for oss anleggsarbeidere veksler me
get mellom anleggs- og bygningsarbeid, og da en etter lovene må
overflytte sitt medlemskap til det forbund arbeidet sorterer under,
er det håpløst for en anleggsarbeider å oppnå hederstegnet.
Fra representantskapet:
Den nå gjeldende ordning er at det kreves 25 års sammen
hengende medlemskap i forbundet for å få tildelt gullmerket..
Bestemmelsen foreslåes endret til:
Rett til gullmerke erholdes etter sammenlagt 25 års med
lemskap i forbundet og forsåvidt at det er sammenhengende
medlemskap i Landsorganisasjonen.

i) Innkjøp av feriehjem.
Fra Oslo og omegns Arbeidsmannsforening,.
avd. 21.
Prinsippielt :
Forbundet går til innkjøp av feriehjem.
Subsidiært foreslåes:
Landsmøtet pålegger forbundet å avsette et beløp hvert år i
landsmøteperioden for å skape grunnlaget for innkjøp av feriehjem.
Saka utredes og forelegges neste landsmøte.
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Motivering:
Da det nå er gjennomført 3 ukers ferie er behovet for feriehjem
for de fagorganiserte medlemmer og arbeidere blitt mer aktuelt enn
noensinne tidligere, og vi mener derfor at forbundet bør stille seg
velvillig til å skaffe sine medlemmer et feriehjem.
Fra representantskapet:
I forbindelse med at ferieordningen er fastsatt ved lov skal der
i henhold til lovens § 8 oppsettes et feriefond. Til dette fond skal
både arbeider og arbeidsgiver yte tilskudd etter følgende regler:
Det skal betales av arbeidere og arbeidsgivere hver kr. 1.00 når
feriegodtgjørelsen utgjør minst kr. 100.00 og kr. 0.50 når feriebeløpet er mindre.
Det er forutsetningen at det av dette fond skal ytes støtte til
bl. a. reisning av feriehjem eller andre tiltak som er nødvendig for
at arbeiderne kan nytte ferien på hensiktsmessigste måte. Repre
sentantskapet finner at saken bør utsettes inntil man har oversikt
over hvordan utviklingen arter seg etter at lovens virkninger er mer
klarlagt.
j) Gjennomføring av ulykkesforsikring.
Representantskapet foreslår:
Forbundet oppretter en ulykkesforsikring gjeldende for samtlige
medlemmer i forbundet. I henhold til forsikringsselskapenes be
stemmelser for slike ulykkesforsikringer, er dog medlemmer som
er over 70 år ikke medtatt i forsikringen.
Forsikringen skal gjelde kr. 3000 for dødsfall ved ulykke og
kr. 6000 ved 100 % invaliditet forårsaket ved ulykke. Skader som
ikke medfører full invaliditet blir erstattet i henhold til den pro
sentvise skadeansettelse.
Forsikringen gjelder alle ulykkesskader som medfører over 10
% nedsettelse av arbeidsevnen, enten skaden er pådratt i eller uten
for arbeidet. Utgiftene ved en slik forsikring er beregnet til ca.
kr. 160 000 pr. år, og for å dekke disse utgifter forhøyes kontingenten
for 1/1 og % betalende merker med 15 øre pr. merke og likeledes
må det også for F.-merker betales 15 øre pr. merke.
Forsikringen gjøres gjeldende fra 1. oktober 1948.

k) Frihet for frykt på arbeidsplassen.
Fra Mo Arbeiderforening, avd. 101.
Nærmere begrunnelse vil bli gitt på landsmøtet av represen
tanten fra foreningen.
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Fra representantskapet:
Representantskapet kan ikke framkomme med noen uttalelse
i anledning spørsmålet før eventuelt etter at foreningen har fram
holdt sin begrunnelse.

Fra representantskapet:
Forbundsstyret bemyndiges til, å nærmere utrede spørsmålet,
og hvis mulig framlegge endelig innstilling på landsmøtet.

1) Bevilgninger.
Fra Nordre
Stamlinjes
Arbeiderforening,
a v d. 2 19.
Landsmøtet stiller til disposisjon kr. 25 000 til de Stedlige Styrer
innen vegarbeidsdriften til agitasjon blant vegarbeiderne i fylkene.
Fra representantskapet:
Forslaget oversendes til behandling av den på landsmøtet ned
satte budsjettkomité. Spørsmålet må for øvrig sees i forbindelse
med spørsmålet om ansettelse av reisesekretær.
Fra Mo Arbeiderforening, avd. 101.
Bevilgning til reisning av et monument over Hans Berntzen,
som fagorganisasjonen skal reise på hans hjem og fødested Mo i
Rana.
Nærmere motivering av representanten fra foreningen.
Fra representantskapet:
Forslaget oversendes til behandling av den på landsmøte ned
satte budsjettkomité.
Dagsordenens punkt 5.

Valg.

1- Fra Rjukan
og
omegns
a r b e i d s m a n d sforening avd. 12.
Foreningen foreslår for landsmøtet at det ansettes en reise
sekretær.
Motivering :
På grunn av forbundets stadig økende medlemstall, og det der
med stigende arbeidspress ved forbundskontoret, særlig på grunn
av de mange større kraftanlegg som er under arbeide, og hvor en
stor del av arbeidsstyrken består av unge arbeidere som ikke har
større kjennskap til fagorganisasjonen, og dens arbeide for faglige og
sosiale fordeler til arbeiderklassens beste, vil vi foreslå å ansette en
reisesekretær med som særlig arbeidsoppgave, organisasjonsog opplysningsvirksomhet ved de anlegg som omfattes av forbundets
virkeområde.

2. Fra anleggsarbeidernes
stedlige
styre,
Nordlandsbanen.
På årsmøtet den 22. februar 1948 ble det vedtatt at jernbanearbeiderne ved statens jernbaneanlegg får sin egen tillitsmann i
Norsk Arbeidmandsforbund.
Motivering :
Etter den erfaring vi har så er det mange saker som inngår til
forbundet fra Nordlandsbanen som krever sin løsning, og i mange
tilfelle en hurtig løsning. Vi kan tenke oss at det er på liknende
måte fra andre jernbaneanlegg i landet, og da er det helt innlysende
at det blir et stort arbeidspress i forbundet, og derfor mener vi at
det er en bedre ordning at jernbanearbeiderne får sin egen tillits
mann i forbundet. En egen tillitsmann vil ha lettere for å sette seg
inn i de saker som melder seg, og likeens kan det tenkes at sakene
kunne løses på en hurtigere måte. Samtidig kan det henvises til at
veiarbeiderne og gruvearbeiderne har sin egen tillitsmann, og da
kan det vel synes at jernbanearbeiderne må være like berettiget til
å få sin egen tillitsmann i forbundet.
3. Fra Kjemåga
jernbanearbeiderforening,
avd. 4 7 3.
Den nåværende sekretær for anleggsgruppen, Chr. Henriksen,
kan ikke gjenvelges som gruppens sekretær.
Motivering på landsmøtet.
Fra representantskapet:
Forslagene fra anleggsarbeidernes stedlige styre, Nordlands
banen og Kjemåga jernbanearbeiderforening, oversendes til den på
landsmøtet nedsatte valgkomité.
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