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Angående valg av representanter til forbundets 22. lands
møte som holdes i Folkets Hus, Oslo, søndag 27. mai
og følgende dager 1951, samt

DAGSORDEN

Ved rundskriv nr. 44 av 21. november 1950 til forbundets
avdelinger ble det gitt melding om at forbundets 22. ordinære
landsmøte skal holdes 27. mai 1951 og følgende dager i Folkets
Hus, Oslo.
Landsmøtet åpnes kl. 12.
Forbundslovens § 10 , punkt 2 gir forskrifter om etter hvilke
i egler foreningene har adgang til å velge representanter til
landsmøtet.
De enkelte foreningers representasjon er beregnet i henhold
til innbetalt kontingent for månedene oktober, november oe
desember 1950.
> v
s
„ Vi VIser ti1 etterfølgende oppsatte fortegnelse hvorav framgar foreningenes representasjonsrett.
De foreninger som alene ikke har 40 medlemmer, velger i
fellesskap representant, saframt medlemstallet sammenlagt når
opp i 40.
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
Under henvisning til foranstående skal foreningene foreta
valg pa representanter og varamenn.
Valgene bes foretatt snarest mulig så vedlagte fullmaktsblankett kan være innsendt til forbundets kontor, Møllergata 3,
Oslo, senest 1. mai 1951.
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An\d'

Foreninger med rett til mer enn 1 representant:
Avd,
nr.

1.
5.
21.
25.
38.
44.
51.
53.
69.
75.
88.
111.
147.
325.
343.
404.
405

Foreningens navn.

Antall
medl.

Kaggefoss Anleggsarbeiderforening.... 245
Oslo Vask- og Rengjøringskv. Forening ....
Oslo og Omegn Arbeidsmannsforening ....
Sør-Trøndelag Vegarbeiderforening ............
Inntrøndelag Vegarbeiderforening .............
Grubernes Arbeidsmannsforening ................
Folldal Gruvearbeiderforening .....................
«Nordens Klippe», Kirkenes .........................
Malmo Gruvearbeiderforening .....................
Giken Gruvearbeiderforening............... 205
Sunndalen Arbeidsmannsforening....... 505
Løkken Gruvearbeiderforening............ 559
Orkanger Arbeidsmannsforening ..................
Stavanger og Omegn Jernbanearb.forening
Vinstra Kraftanleggsarb.forening........ 309
Bergens Vakt- og Renholdsbetj. Forening ..
Røssåga Anleggsarbeiderforening ..................

563
220
295
190
196
206
215
191

346
195
201
340

Antall
repr.

2
4
2
2
2
2
2
2
2
4
4
3
2
2
2
3

Foreninger med rett til 1 representant:
2.
7.
8.
9.
10.
12.
17.
18.
19.
20.
22.
23.
26.
32.
34.
35.
36.
37.
39.
4

Skogfoss Arbeidsmannsforening..............
42
Flåt Gruvearbeiderforening..............................
48
Grubearbeidernes Fagforening....................
87
Hyttearbeidernes Fagforening...................
86
Vigsnes Gruvearbeiderforening...............
85
Rjukan og Omegns Arbeidsmannsforening..
73
Jæren Jernbanearbeiderforening ..................
57
Kristiansand og Omegn Arb.m.forening ....
80
Sulitjelma Bygningsarbeiderforening ..........
50
Sulitjelma Jern- og Metallarb.forening ....
89
Tunhøvd Anleggsarbeiderforening ...............
69
Ålen Gruvearbeiderforening .......................... 129
Drag Feltspatarbeiderforening .....................
54
Knaben Gruvearbeiderforening...............
66
Stord Arbeiderforening................................ 116
Trondheim og Omegns Jernbanearb.forening
63
Ottadalens Anleggsarb.forening................
63
Alta Vegarbeiderforening .................................
40
Rosvold. Jernbanearbeiderforening ..............
62

1
1
1
I
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Antall
„
Foreningens navn.
medl.
41. Røros Veg- og Anleggsarbeiderforening ....
65
42. Sølvverksarbeidernes Fagforening........... " igg
52. Follo Vegarbeiderforening ..........................
59
62. Svean Arbeidsmannsforening .....................
74
63. Myntarbeidernes Fagforening.........................
gg
65. Fåberg Vegarbeiderforening ..........................
04
66. Tydal Anleggsarbeiderforening ..............
46
70. Sandnes Arbeiderforening ........................
474
*3. Jakobsbakken Gruvearbeiderforening .
104
74. Vegarb. Forening Tofteland Bro . .
'‘
51
<8. Sagmo Gruvearbeiderforening ....................
07
79. Finneide og Omegn Arb.m.forening.............
72
84. Eidsvoll Arbeidsmannsforening......................
91
85. Trondheim og Omegn Arbeidsmannsfor.........
40
86. Hamarøy og Tysfjord Vegarb.forening ....
43
92. Bjørkåsen Gruvearbeiderforening ............... 147
94. Drammen og Omegn Jernbanearb.forening .
95
95. Kuråsfossen Anleggsarb.forening ..........
43
98. Øvre Årdal Arbeiderforening.........................
52
99. Vestfold Vegarbeiderforening........................... 107
100. Båsmo Arbeidsmannsforening ....................
52
101. Mo Arbeiderforening................................
403
102. Skonseng Jernbanearbeiderforening............
49
107. Åbjøra Anleggsarbeiderforening.....................
55
114- Namdal Vegarbeiderforening .........................
gø
1/0. Gjerpen Arbeidsmannsforening......................
43
121. Jølster Vegarbeiderforening ..............................
44
125. Mofjellets Gruvearb.forening.......................... 447
1/8. Sulitjelma Hyttearbeiderforening..................
54
130. Olden-Innvik Vegarbeiderforening ..................
77
131. Ringsaker Vegarbeiderforening..........................
52
132. Glomfjord Kraftanleggsarb.forening .............
00
133. Arendal og Omegn Vegarb.forening..............
55
136. Sarpsborg og Tune Arbeidsmannsfor.............
77
138. Framfjord Arbeiderforening ..........................
44
148. Nordre Vestfold Vegarbeiderforening........
73
152. Sandvika—Asker Jernbanearb.forening ....
90
153. Norderhov—Tyristrand Vegarb.forening ..
76
154. Skedsmo Arbeidsmannsforening............. 432
155. Asker Arbeidsmannsforening..............
43
158. Elverum Vegarbeiderforening...................
44
160. Østfold Maskin- og Vegvokterforening ....
157
2

Antall
repr.
1
i
4

^
1
4
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
4
4
4
5

.

,
nr-

Foreningens navn.

Antall
medl.

162. Toten og Vardal Arbeidsmannsforening ■ •
79
165. Hadeland Vegarbeiderforening ......................
»4
166. Østfold Vegarbeiderforening ..........................
«1
169. Gol Vegarbeiderforening ...................................
49
171 Hamar Redskapscentral Arb.forenmg.........
56
175. Vinger og Eidskog Vegarb.forening.............
49
186. Lysefallene Arbeiderforening..........................
187. Skjåk Vegarbeiderforening........................
50
190. Saltdal Arbeidsmannsforening ......................
40
194. Eidanger Arbeidsmannsforening ..................
54
195. Valdres Vegarbeiderforening .......................... 10»
197. Namsen Vegarbeiderforening .........................
40
206. Skaland Grafittverksarb.forenmg............
o»
213. Tromsøsund Vegarbeiderforening............
43
214. Sandbek Gruvearbeiderforenmg ..................
99
215 Mosjøen Arbeidsmannsforening ....................
54
225. Førde Veg- og Anleggsarb.forening ;...........
40
227. Nedre Romerikes Vegarbeiderforening ....
60
228. Nord-Gudbrandsdal Riksvegvokterforening .
42
229. Tafjord Anleggsarbeiderforening ..................
44
239. Lom Vegarbeiderforening.........................
74
240. Holsvassdragets Anleggsarb.forening .......... Il*
242. Trysil Vegarbeiderforening.......... ....................
5b
245. Fyr- og Merkearbeidernes Forening .......... 130
246. Modum Vegarbeiderforening ..........................
49
247. Pasvikdalen Vegarbeiderforening...........
50
253. Verdal Arbeidsmannsforening.................
m
263. Kvinnenes Fagforening, Trondheim..............
74
268. Lenvik Arbeidsmannsforening ...................... 114
269. Målselv Vegarbeiderforening ..........................
55
275. Nedre Årdals Arbeiderforening ......................
04
277 Øvre Sandsvær Arbeidsmannsforening ....
54
282. Eid og Davik Veg- og Anleggsarb.forening
67
284. Bodø og Omegn Jernbanearb.forening.......
65
289. Gloppen Vegarbeiderforening..................
42
295. Dynjanfossen Anleggsarbeiderforening ....
49
296. Fyrvesenets DampskipsbesetningersForen.
40
300. Breivik Vegarbeiderforening ..........................
41
312. Vestfold Vegvokterforening ...........................
4/
315. Audnedalen Vegarbeiderforening . . ...............
40
318. Dovre Arbeidsmannsforening.................
40
324. Storfjord Vegarbeiderforening ......................
49
6

Antall
repr.

1
1
i
i
i
1
4
l
i
1
1
i
j
l
l

1
1
r
1
l
1
;
i
j
1
r
j
l
|
1
i
i
1
i
1
l

i
1
i
i
i
i

Avd.
nr-

Foreningens navn.

335. Vest-Telemark Vegvokterforening
337. Stavanger og Jærens Vegarb.forening
340. Lyngen Vegarbeiderforening
<352. Mo Jernbanearbeiderforening
358, Skjerstad Vegarbeiderforening
359. Bodø-Røsvik Vegarbeiderforening
365. Lavangen Vegarbeiderforening
377. Kabelvåg Havnearbeiderforening
392. Nes Vegarbeiderforening......................
393. Nesset og Øksendal Vegarb.forening
400. Balestrand Veg- og Anleggsarb.lag
401. Hamarfald og Omegn Stenarb.forening’
410. Skafså Arbeidsmannsforening
411. Storfosshei Jernbanearb.forening
412. 3. distrikts Havnearb.forening
415. Troms Vegvesens Sjåfør- og Lastebiifor. ’.'
41/. Aura Arbeidsmannsforening
432. Rusåga Jernbanearbeiderforening
488. Tverland Jernbanearbeiderforening
440. Dunderlands Jernbanearb.forening
442. Fjellbrott Vegarbeiderforening
443. Vask- og Renholdsforeningen, Stavanger
445. Rognan Jernbanearbeiderforening
452. Biri-Snertingdal Vegarb.forening ................
453. Kåfjord Vegarbeiderforening
457. Nedre Telemark Vegvokterforening .. " ” i..
459. Søftestad Gruvearbeiderforenmg
461. Egersund Jernbanearbeiderforening
i’
473. Kjemåga Jernbanearbeiderforening............’
488. Gåseflå Jernbanearbeiderforening
!n2' Gardermoen og Trandum Statsarb.forening
490. Barstad Gruvearbeiderforenmg
498. Skjeggestad Jernbanearbeiderforening
521- Skjerka Anleggsarbeiderforening
525. Evenes Vegarbeiderforening
528. Vossebanen Jernbanearbeiderforening
535. Ogna Jernbanearbeiderforening
550. Hjartås Jernbanearbeiderforening
551. Setså-Langset Jernbanearbeiderforening
552. Finneid Jernbanearbeiderforening . ..
.

Antall
medl.

Antall
repr.

40
45
77
132
79
97
75
55
50
49
85
68
60
69
80
83
70

1
1

101
69
42
50
44
53
41
41
81
40
66
76
48
150
50
65
61
48
98
48
70
63
63

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
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Foreninger som i fellesskap velger 1 representant:
Avd.
nr.

Foreningens navn.

Antall
repr.

Antall
medl.

Oslo:og Akershus fylke.

46.
91
89'.
151.
396.
145.
201.
168
174
184
420.
310
407.
383.
444.

Vaktmennenes Forening
...........................
Bærum Arbeidsmannsforening ....................
Sørum og Blaker Vegarbeiderforenmg ....
Rælingen Vegarbeiderforenmg ....................
Fet Vegarbeiderforenmg ...............................
Nesodden Fagforening ................................
Oppegård Arbeiderforening ..........................
Nannestad Vegvokterforening......................
Ullensaker Vegarbeiderforenmg ................
Nittedal og Hakadal Arb.m.forenmg .........
Hurdal Arbeidsmannsforening ....................
Ski Arbeidsmannsforening ...........................
Enebakk Vegarbeiderforenmg......................
Lørenskog Arbeidsmannsforening................
'Kongsvingerbanens Jernbanearb.for..............
Østfold fylke.

144.
371.
482.
499.
475.

Våler Vegarbeiderforenmg ..................
Råde Vegarbeiderforening ........ .........
Askim Vask- og Rengj.kv. Forening .
Onsøy Arbeidsmannsforening .......
Halden og Omegn Arbeidsm.forenmg

,^5 J

1

167.
207.
394.
414.
298.
497.
294.
244.
468.
464.
317.
292.

Ringebu Vegarbeiderforening .........................
Øyer Vegarbeiderforening..........................
Lesja Vedlikeholdsarb.forening......................
Sel Vegarbeiderforening ...................................
Vinstra Anleggsarbeiderforening ..................
Kvam Kleberstens Arbeiderforening ..........
Øye Vegarbeiderforening .................................
Land og Torpa Veg- og Vedlikeh.forening ..
Søndre Land Vegvokterforening.....................
Vardal Arbeidsmannsforening ......................
Kapp Arbeidsmannsforening ......................
Hurum Arbeiderforening..................................
11. Gruppe 11, Lillehammer ..................................
493. Raufoss Arbeidsmannsforening......................

>
I
x
1
1

29
3
10

1

24
6

Hedmark fylke.

60. Hamar og Omegn Arbeidsm.forenmg
170. Stange Vegarbeiderforening ...........
31. Romedal Vegarbeiderforening...........

179.
172
64.
82
156-.
381.
458.
316
274.
176.
177.
8

Nes og Furnes Vegarb.forening.......
Åmot Vegarbeiderforening......... ; ■
Tynset Veg- og Anleggsarb.forenmg
Alvdal Arbeidsmannsforening .......
Sør-Odal Vegarbeiderforening.........
Nord-Odal Vegarbeiderforening . .. .
Brandval Vegarbeiderforening ........

Hof Vegarbeiderforening..................
Braskereidfoss Vegarb.forening........

Åsnes Vegarbeiderforening...............
Våler Vegvokterforening ..................

308.
1.92.
287.
424.
389.
455.
485.

1

14 1
22
22 i
25 |
22 J
27 1
21 i
18
14
17
36 )
13 )

Antall

Antall
repr.

Foreningens navn.
medl.
Os Fagforening.....................................................
10
Tolga Fagforening ................................ ..............
6
Osenreguleringens Anleggsarb.forenmg ....
14
Kvikne Vegarbeiderforening ..........................
22
Ytre Rendal Vegarbeiderforening..................
15
Storelvdal Arbeidsmannsforening .................
17
Nord-Østerdal Vegvokterforening..................
12

1

1

Oppland fylke.

l
^
^
ff

Avd.
nr.

1
1

1
1
1

357.
.261.
15.
13.
441.
505.
58.
159.
526.
108.
217.
272.
283.
163.
328.
191.
262.

Buskerud fylke.
Gruppe 357, Hemsedal ......................
Haugastøl Vegarbeiderforening ....
Ål Veg- og Anleggsarb.forening . .
Ringerikes Arbeidsmannsforening .
Kirkebygda Anleggsarb.forening . .
Hurum Vegarbeiderforening ..........
Nesbyen Vegarbeiderforening.........
Flå Vegarbeiderforening ..................
Pålsbu Anleggsarb.forenmg .............
Øvre Eiker Vegarb.forening ............
Saggrenda Verks Fagforening .........
Flesberg Vegvokterforening ..........
Ytre Sandsvær Vegarbeiderforening
Hole Vegarbeiderforening . ................
Ådal Vegarbeiderforening ................
Buskerud Vegarbeiderforening ........
Røyken Vegarbeiderforening ..........

23
25
17
25
14
27

/
)
j
I
J

21 I

33 f

1
1
1

r

14

26 {
5 (
14 |
8!
33 f
8 1
25
35 )
18 }
20 j
19 i

20

3J

16

1

1
1

1

1
1

)

14

16
12

1

.

30
33
26 |
21 /

1
1
9

Avd.
nr.

Foreningens navn.

209. Krødsherad Vegarbeiderforening ..................
428. Sigdal og Eggedal Vegarbeiderforening . . ..
500. Modum Vegvokterforening ..............................
Vestfold fylke.
141. Tjøme Arbeiderforening ..................................
183. Søndre Vestfold Vegarbeiderforening ..........
143. Nedre Lågendalen Vegarbeiderforening . ...
314. Slagen Arbeidsmannsforening ......................
235. Holmestrand Kv. Arbeiderforening ..............
267. Tønsberg Kv. Fagforening ..............................
402. Sando Pukkverks Fagforening ......................

16.
116.
204.
50.
356.
57.
421.
178.
210.
222.
375.
243.
293.
185.
478.
524.
480.

Telemark fylke.
Valberg Arbeiderforening................................
Seteren Kvartsbrudd Arb.forening ..............
Bærøy Arbeiderforening ..................................
Bø Vegarbeiderforening ..................................
Sauherad Vegarbeiderforening ......................
Notodden og Omegns Arbeidsm.forening . .
Gransherad Vegarbeiderforening ..................
Ulefoss og Omegns Arbeidsmannsforening ...
Skien Arbeidsmannsforening ..........................
Solum Vegarbeiderforening..............................
Drangedal Vegarbeiderforening ....................
NSB Elektrifiseringsarb.forening ..................
Nissedal Vegarbeiderforening.........................
Fyresdal Arbeidsmannsforening ....................
Lårdal Vegarbeiderforening ..........................
Hjartdal Arbeidsmannsforening....................
Øst-Telemark Vegvokterforening ..................

81.
126.
67.
384.
367.
105.
196.
321.
486.

Aust-Agder fylke.
Gjerstad Anleggsarb.forening ........................
Vegårdshei Vegarbeiderforening ............ ..
Arendal—Evje Vegarb.forening .
Froland Vegarbeiderforening ...
Dølemo Vegarbeiderforening ,..
Setesdalen Vegarbeiderforening
Hornes Vegarbeiderforening ...
Valle Vegarbeiderforening ........
Evje Kvinnelig Arbeiderforening

10

Antall
repr.

Antall
medl.

23 \
14
26 J
19
36
34
13
24
15
13

\
J
\
/

22
30
17
27
35
33
9
17
12
12
32
34

|

1

1
1

nr.

Nelaug Anleggsarbeiderforening ...
Søndeled og Omegn Vegarb.forening
Bykle Vegarbeiderforening................
Lillesand og Omegn Vegarb.forening
Gloserhei Gruvearbeiderforening ... ,
Åmli Vegarbeiderforening ..................
Eidbo og Borøy Vegarbeiderforening

55.
59.
72.
97.
224.
336.
342.
416.
426
433.
220.

Vest-Agder fylke.
Vest-Agder Riksvegvokterforening
Farsund og Omegn Vegarb.forening
Kvinesdal—Fjotland Vegarb.forening
Vennesla Vegarbeiderforening ........
Bryggeså—Eiesland Vegarb.forening
Austad Vegarbeiderforening ..............
Ånasira Vegarbeiderforening ............
Ivelandsfoss Arbeiderforening............
Høilandsfossen Arbeiderforening . .. .
Spangereid Vegarbeiderforening ....
Tveit og Randesund Vegarb.forening

40.
303.
477.
43.
495.
54.
542.
238.
290.

Rogaland fylke.
Holmane Havneanfeggsarb.forening
Dirdal Vegarbeiderforening..............
Botne Arbeidsmannsforening ............
Sauda Anleggsarbeiderforening........
Nord-Rogaland Vegvokterforening
Indre Ryfylke Vegarb.forening ...
Lund Vegarbeiderforening ............
Haugarland Vegarbeiderforening .
Sandeid og Omland Vegarb.forening

56.
494.
395.
469.
47.
285.
273.

Hordaland fylke
Matre Arbeiderforening.......................
Tysnes Arbeidsmannsforening . .....
Gruppe 395, Betonmast........................
Espe Arbeidsmannsforening ............
Vendevann Anleggsarb.forening........
Etne Arbeiderforening ..........................
Hodnaberg Anleggsarb.forening . .. '

1

j
)
J
)
J

8I

1
1
1

Foreningens navn.

231.
236.
479.
422.
409.
429.
388.

1
1

22
14 j
33 j
38 j

1

17 }
35 j

1

1

1

1

Antall
medl.

Avd.
nr.

Foreningens navn.

135.
205.
423.
322.
6.
385.
119.
254.
218.
338.
483.
256.
516.
259.
326.
219.
249.

Bergens Vaktmesterforening ................
Hosanger Gruvearbeiderforening ........
Leirvik og Omegn Arbeiderforening . .
Fjell Arbeiderforening ............................
Bruvik Arbeidsmannsforening ............
Haus Vegarbeiderforening ....................
Øystese—Eideveien Arbeiderforening .
Voss og Omegn Vegarbeiderforening .
Sund Arbeiderforening ..........................
Sæbø Vegarbeiderforening ....................
Os Vegarbeiderforening ........................
Hordabø Vegarb.forening........................
Samnanger Vegarbeiderforening ........
Tysse—Døsvik Vegarbeiderforening . .
Ulvik Anleggs- og Vegarbeidarlag . ..
Nordre Stamlinje Arbiorening .......... .
Sveio Arbeidsmannsforening ................

24.
427.
323.
80.
93.
305.
233.
446.
313.
232.
319.
355.
465.
456.
474.

Sogn og Fjordane fylke.
Bergkvam Jernbanearb.forening ..................
Svelgen Arbeidsmannsforening ......................
Ålfoten Anleggsarbeiderforening ................ ..
Sogndal Veiarbeiderforening ..........................
Leikanger Veiarbeiderforening ......................
Luster Vegarbeiderforening ...................... . •
Naustdal Vegarbeiderforening.........................
Hafslo Vegarbeiderforening.............................
Borgund Vegarbeiderforening.........................
Vikum—Torvund Vegarbeiderforening ....
Jostedal Vegarbeiderlag .............. ....................
Gaular Vegarbeiderforening .......... ................
Eikefjord Vegarbeiderforening ............ ..........
Måløy Havnearbeiderforening ......................
Florø Arbeidsmannsforening ............ ..............

Møre og Romsdal fylke.
14. Rausand Grubearbeiderforening ..................
472. Olivinstenarbeidernes Forening .....................

Avd.

34
3
16

2
19
38
15
29
31
19
34

1
/
1
J

28i

38
20
37
13

1
J
1
J

37 \
27 J

Antall
repr.

Foreningens navn.
Fræna Vegarbeiderforening.............................
Bud Vegarbeiderforening .................................
Kleive Vegarbeiderforening..............................
Nord-Aukra Vegarbeiderforening..................
Bolsøy Vegarbeiderforening.............................
Skodje Vegarbeiderforening ..........................
Tresfjord og Omegn Vegarbeiderforening . .
Dyrkorn-Stordal Vegarbeiderforening..........
Grytten og Omegn Vegarbeiderforening ....
Geiranger Vegarbeiderforening .......................
Vegarbeiderforeningen Borgund ..................
Bratvåg-Straumen Vegarbeiderforening ....
Tingvold Vegarbeiderforening........................
Kristiansund og Omegn Arbeiderforening . .
Smøla Arbeidsmannsforening..........................
Valsøyfjord Veiarbeiderforening ..................
Stangvik Vegarbeiderforening . .......................
Vartdal Vegarbeiderforening ..........................
Balsfjord Vegarbeiderforening .................... ..
Volda Vegvoktarlag ..........................................
Kilsfjord og Omegn Vegarbeiderforening ..
Nordangsfjord Vegarbeiderforening ............
Hellesylt Vegarbeiderforening ......................
Vegarbeiderforeningen «Samhold» ..............
Stemshaug Vegarbeiderforening ..................
Halsa Vegarbeiderforening ..............................
Søvik-Lien Vegarbeiderforening ..................
Kvernes Vegarbeiderforening.......... ................
Straumsnes Vegarbeiderforening ..................
Eresfjord og Vistdal Vegarbeiderforening ..
Tjelle og Rød Vegarbeiderforening ..............
Øre Vegarbeiderforening..................................
Bremsnes Vegarbeiderforening ......................
Rindal Vegarbeiderforening . ...........................
Sør-Brandal Anleggsarbeiderforening..........
Herøy og Sande Vegarbeiderforening..........
Rengj.kv. Forening i Ålesund..........................

28.
29.
198.
199.
279.
33.
368.
466.
122.
266.
208.
255.
353.
117.
264.
276.
307.
161.
230.
346.
348.
248.
270.
193.
345.
354.
397.
216.
376.
419.
450.
463.
188.
515.
211.
425.
448.

Sør-Trøndelag fylke.
223. Selbu—Tydal Veiarbeiderforenng ................
378. Selbu Arbeidsmannsforening ..........................
8

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

33
25

1

13

, j
Avd.
nr.

Foreningens navn.

258.
403.
49.
548.
330.
129.
431.
241.

Sør-Trøndelag Veiv. Verksteds- og Sjåførfor.
Trondheim og Omegns Vaktmesterforening
N.A.F. avd. 49, Ålen .........................................
Støren Jernbanearb.forening ... ..................
N. Orkdal Vassdragsvesens Arbeiderfor. ..
Fjæremsfossen Anleggsarbeiderforening . .
Innlandet Arbeidsmannsforening ..................
Gaula Vassdragsarb .forening ..........................

83.
157.
361.
104.
451.
454.
118.
470.
434.
164.
182.
351.
387.

Nord-Trøndelag fylke.
Sanddøla Jernbanearbeiderforening..............
Skorovass Fagforening .....................................
Namsvatn Anleggsarbeiderforening............
Ytre Namdal Veiarbeiderforening...............
Vegvokterlaget i Ytre Namdal .....................
Rørvik Arbeidsmannsforening.......................
Stjørdal Arbeidsmannsforening ........ • • ■ •
Rengjøringskvinnenes Forening,Steinkjer .
Rengjøringskvinnenes Forening iLevanger
Flatanger Veiarbeiderforening .....................
Vegvesenets Sjåfør- og Verkstedsarb.for. ..
Gravvik Veiarbeiderforening.........................
Hegra Arbeidsmannsforening.........................

71.
106.
286.
350.
484.
149.
481.
110.
112.
288.
123.
146.
103.
391.
139.
257.
14

Antall
repr.

Antall
mecu.

29
20
^
15
13
17
20
5

\
)
|
i
)
i
|
)

13
26
12
19
29
H
13
22
10
5

I
j
J
1
|
J
I
>
j
j
l

Nordland fylke.
Sørvågen Arbeidsmannsforening .................
Trældal Arbeiderforening .............................
Hadsel Arbeidsmannsforening .....................
Vindstad Anleggsarbeiderforening .............
Sørfjorden Arbeidsmannsforening......... ..
Altermark Kleberstensbrudd Arb.forening
Bogen Fagforening.......................................
0
Bratthaugen Arbeiderforening .....................
Kvartsbruddarbeidernes Forening .............
Hundholmen Feltspatarbeiderforenmg ....
Sjønstå Arbeidsmannsforening ......................
Hanken Grubearbeiderforening ....................
Arbeiderforeningen «Nordlyset» .................
Mo og Omegn Vegarbeiderforening .............
Grønnfjellsdal Jernbanearbeiderforening ..
Dunderlandsdalen Jernbanearbeiderforening

21
18 J

23 j
10 l
14
6 j
2b I
15 >
25 1
6
25)
16 I
25 J
32 |
lo )
27 \
28 J

1
1
1

1

Avd.
nr.

Antall

Foreningens navn.
medl.
68. Valla Jernbanearbeiderforening.....................
19
202. Sefrivatn Jernbanearbeiderforening
8
301. Elsfjord Jernbanearbeiderforening ..............
12
382, Mulvik Jernbanearbeiderforening ..............
13
299. Forsenget Jernbanearbeiderforening.............
29
363. Valnesfjord Jernbanearbeiderforening.........
29
380. Drevvatn Jernbanearbeiderforening.............
23 )
399. Finneidfjord Jernbanearbeiderforening ....
36 f
4. Andøya Vegarbeiderforening ..........................
13 1
76. Narvik og Ankenes Vegarbeiderforening
19
96. Innhavet Vegarbeiderforening.........................
24 f
140. Øksnes og Langenes Vegarbeiderforening ..
10 j
124. Brønnøysund Fagforening.................................
20
200. Korgen Arbeiderforening .................................
27
437. Sandnessjøen Arbeidsmannsforening............
360. Nesna Fagforening ...........................................
189. Grane Vegarbeiderforening .............................
13 1
329. Hattfjellsdal Vegarbeiderforening................
20
467. Vega Vegarbeiderforening ..............................
17 I
212. Storalteren—Rølieelv Vegarbeiderforening
31 )
334. Hemnes Arbeidsmannsforening ......................
21/
374. Ytre Bindal Vegarbeiderforening ..................
27 i
492. Bindal Vegarbeiderforening.............................
13
373. Fustvatnet Vegarbeiderforening.....................
12
362. Drevja Vegarbeiderforening ..........................
12
173. Meløy Vegarbeiderforening .............................
12
327. Lurøy Vegarbeiderforening.............................
1
370. Elsfjord Vegarbeiderforening .........................
11
491. Kvinnenes Fagforening, Bodø..........................
10
439. Horndal Arbeiderforening.................................
27
333. Vågan Vegarbeiderforening.............................
35 ]
398. Ballangen Vegarbeiderforening......................
I!
372. Buksnes og Hol Vegarbeiderforening ..........
379. Nordfold Vegarbeiderforening ......................
S|
386. Steigen Vegarbeiderforening ..........................
439. Horndal Arbeiderforening ..............................
27
436. Borge Vegarbeiderforening ..............................
17 V
460. Bø og Malnes Arbeiderforening......................
23 f

Antall
repr.

1
1
1
1

1

's I

1
1

1

1

1
1
1

•

J

1
1
1

1

1
1
1

1
1
15

27.
203.
250.
341.
61.
511.
181.
309.
331.
332.
369.
339.
364.
476.
3.
349.
435.
508.
137.
226.
271.
366.
221.
413.
447.
302.
260.
280.
281.

16

Troms fylke.
Sandtorg og Trondenes Vegarb.forening ..
Harstad Rengj.kv. Forening ............................
Berg Vegarbeiderforening.................................
Kvefjord Vegarbeiderforening ......................
Igeland—Ånstad Arbeiderforening ..............
Tranøy Vegarbeiderforening ..........................
Storfossen Vegarbeiderforening .....................
Bardu Arbeidsmannsforening ........................
Balsfjord Vegarbeiderforening ......................
Malangen Vegarbeiderforening ......................
«Ekskavator 6» Arbeiderforening..................
Kvenangen Vegarbeiderforening ..................
Nordreisa Vegarbeiderforening ......................
Hillesøy Arbeidsmannsforening....................
Fossmo Arbeidsmannsforening ......................
Øverbygd Arbeidsmannsforening ..................
Sørreisa Vegarbeiderforening........................
Salangen Vegarbeiderforening ....................
Finnmark fylke.
Varanger Vegarbeiderforening ......................
Tana Vegarbeiderforening ..............................
Varangerbotn Vegarbeiderforening ..............
Neiden Vegarbeiderforening .........................
Talvik Vegarbeiderforening...........................
Børselv Vegarbeiderforening .........................
Lakselv Vegarbeiderforening .........................
Breivikbotn Arbeidsmannsforening .............
Berlevåg Havneanleggsarbeiderforening ...
Hasvik Havnearbeiderforening ......................
Reppvåganleggets Fagforening ......................

16 1
12 l
9 f
4 1

20 \
27 /
23 |

1

1

21 j

1

1429 1

1

15 )

11 \
8

26
38
19
20
29
34
H
10
10
26
9
27
5
11
29
5

)
1
)

\
/

DAGSORDEN

1
1
1

1

1

1

v ,
.
til
i orsk Arbeidsmandsforbunds 22. ordinære landsmøte 27. mai 1951
og følgende dager.
1. Landsmøtets åpning og konstituering ..........................
Fullmaktenes godkjenning, og
a) Vedtakelse av dagsorden og forretningsorden.
b) valg av ordstyrere og sekretærer.
c) Valg av komiéer.
1. Valgkomité.
2. Budsjettkomité.
3. Redaksjonskomité.
2. Beretninger, regnskaper og revisjonsrapporter.
3. Forandring av forbundets lover.
a) Innstilling fra den av Landsmøtet 1948 nedsatte
lovkomite.
b) Innkomne forslag til forandringer av forbun
dets lover.
4. Opplysningsvirksomheten
5. Forskjellige forslag ......................
1. Retten og plikten til arbeid.
2. Mer sammenhengende arbeid for vegarbei
derne.
3. Bevilgninger til Norlandsbanen.
4. Arbeidstiden ved tunnelarbeid.
o. Arbeidstiden i gruver og sunnhetsfarlige be
drifter.
6. Arbeidstiden i gruver under dagen.
7. Nasjonalisering av gruveindustrien i Norge
8. Alderstrygden.
9. Opphevelse av Lønnsnemnda.
10. Lov om organisasjonsplikt.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Stønad til ferie.
Avstemninger.
Dannelse av eget forbund for lastebileierne.
Sosiale goder ■— lastebileierne.
Ansettelse av vegvoktere.
Ansiennitetsbestemmelser ved vegvesenet.
Heving av timelønnen for vedlikeholdsarbei
dere —• mer stabil arbeidsordning.
Dietgodtgjørelse — vegvesenet.
Sykkelgodtgj ørelse til vegarbeiderne.
Lønn under sykdom — gruvearbeiderne.
Feriegodtgj ørelse.
Ferie for gruvearbeidere.
Faste arbeidere ved statens jernbaneanlegg.
Overenskomsten for statens jernbaneanlegg.
Fri befordring — jernbaneanleggene.
Lønn under sykdom — jernbaneanleggene.
Akkordsystem — normallønn ved jernbaneanl.
Pensjonsspørsmålet for gruvearbeiderne.
Pensjonstrygd for statens arbeidere.
Pensjonsordning —■ vegarbeiderne.
Opplysningsarbeidet.
Yrkesstipend.
Fraktutjevning.
Betjentkontrakter.
Fradrag i selvangivelse for medlemskontingent.
Særskilte merker for militærtjeneste.
Forbundets gullmerke.
Forbundets representasjon på kongresser og
landsmøter i andre land.
Forbundets fester.
Ansettelse av Oslo-sekretær.

6. Valg:

Tillitsmenn, styre og representantskap, samt

revisjonsutvalg og medlemmer av Landsorganisasjo
nens representantskap.
Forslag til forretningsorden.

1. Møtets forhandlinger er ikke offentlige. Dog har arbeider
pressens representanter adgang. Likeledes har forbundets
medlemmer adgang til galleriet som tilhørere, unntagen når
en sak besluttes behandlet for lukte dører.
Representantene må forevise adgangskort og tilhørere
medlemsbok ved inngangen.
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2. Til å lede møtet velges 2 ordstyrere. Ordstyrerne ordner
innbyrdes møtenes ledelse. Til å føre protokollen velges 4
sekretærer.
3. Møtene holdes fra kl. 9—13 formiddag og fra kl 15—18 etter
middag.
4. Ingen har rett til å få ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
Unntagen for innledningsforedrag begrenses taletiden til 10
minutter første og 5 minutter annen og tredje gang.
Ordstyreren har forøvrig, når han finner det påkrevet,
rett til a stille forslag om ytterligere tidsbegrensning og
strek med de inntegnede talere. Til forretningsordenen gis
ingen ordet mere 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 dagsoraenen 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.

Innledning.

DAGSORDENENS PUNKT 3 A
Forandring av forbundets lover.

På Landsorganisasjonens kongress 1946 ble der oppnevnt en
lovkomite som fikk i oppdrag å legge fram innstilling om en.ringer 1 Landsorganisasjonens lover. Komiteen fikk også i opp
drag a utarbeide forslag til «normalvedtekter» for forbundene
og forbundenes avdelinger, slik at alle vedtekter (lover) for for
bundene og forbundenes avdelinger blir i samsvar med hverandre.
™ri+!>u+miteKi1S f01Lsla%for så vidt angår Landsorganisasjonens
1Q4Q kttr’ ble behandlet Pa Landsorganisasjonens kongress i
1949 og kongressen godkjente det framlagte forslag i alt vesentlig
i samsvar med komiteens innstilling.
Hva angår normalvedtektene for forbundene var komiteen
ferdig med sin innstilling, som ble forelagt Landsorganisasjonens
19

representantskap i mai 1950 og representantskapet godkjente
komiteens innstilling.
De til Landsorganisasjonen tilsluttede forbund har dermed
fått bestemte retningslinjer å holde seg til når det gjelder dette
spørsmål.
Norsk Arbeidsmandsforbund besluttet pa sitt landsmøte i
1948 å nedsette en komite med oppdrag å fremlegge for først
kommende landsmøte forslag til revisjon av forbundets lover.
Komiteen består av følgende;
Johs. M. P. Ødegård, Alb. Karlsen, A.K. Lien, Oskar Kvernebo og Kr. Moljord.
Som komiteens formann og sekretær har fungert Ødegård.
Da det nå foreligger godkjente normalvedtekter for forbund
tilsluttet Landsorganisasjonen, er disse vedtekter lagt til grunn
for komiteens forslag, kun med de endringer og tilføyelser som
er nødvendig av hensyn til forbundets virkeområde og ellers
særlige forhold.
Komiteen som har utarbeidet forslaget til «Normalvedtek
ter» for forbundene og foreningene har også utarbeidet reglei
om valg av representanter til Landsorganisasjonens kongresser.
Komiteen har som generelle betraktninger anført følgende:
Generelle betraktninger.
Komiteen har i sitt framlegg forsøkt å føre inn en bedre
systematikk enn nå stort sett er tilfelle i «forbundslovene». For
så vidt er oppbyggingen den samme som i L.O.s vedtekter. Ko
miteen foreslår derfor som en konsekvens av vedtaket fra fag
kongressen at betegnelsen lover utgår og erstattes med vedtek
ter, fordi betegnelsen lover bør forbeholdes de rettsregler som
blir til på den måten som er bestemt i grunnloven.
Det vil også framgå av innstillingen at komiteen har sløyfet
flere bestemmelser som nå er tatt med i forbundslovene og som
i sin tid hadde sin berettigelse, men som komiteen nå anser er
overflødige, uhensiktsmessige eller unødvendige.
Det er således i de forskjellige forbunds formålsparagrafen
tatt med bestemmelser som i og for seg ikke er noe formål, men
midler som kan brukes for å nå formålet. Selvsagt kan det være
slik at et forbund har særlige oppgaver som det finner er nød
vendig å ta med i formålsparagrafen, men stort sett skulle
komiteens framlegg på dette område være tilstrekkelig.
Det er også i de fleste forbunds lover tatt med administra
tive bestemmelser, f. eks. om formannens daglige gjøremål, om
at viseformannen rykker opp som formann når formannen er
20

rbe0gtkap°;nfaSSererenS gJØremål ^

han skal føre

sette^S

idet det forutblir

fastsatt i instruks gitt^

og i sSrsMlt paraS-tf1^ 0^så,tftt med bestemmelser! «lovene»
alle utgifter til admimhTrasjon, a^itSjor tSkSrm

UtredeS

somhet, og komiteen viser til S 12 i sittT f" reg,ilære virkav forbundenes midler.
^ ^
U forslag om forvaltning
enk^e^estemmelser ^fastsatt^ ^iTols vedÆ^^ å ta med
nøye seg med å vise til disse
m m tekteiY°g ikke bare
spørsmål som har avgjørende hetvri •g',elder særllg prinsipielle
dene og ikke miLfS^nydnmg10g som så vel f°rbunbør ha full kjennskap til Det^lf16
r6 enkeke medlemmer

blir en del gjeSTeSr fra L O

ikke unngås at det

fra forbundenes vedtekter i iagforeSSenes^Stktl™*^

wnds^e„^aLTSVaosrsSlrsa, ^forulfrykket^d^^e^tiormab^ne^6^0®^^
Bortsett herfra er betingelsen^fnrh61'!!6!163^161’ SOm foreslåes.
formål og oppgaver må være i samsvar m^LO fagf^e£ingens
Ske
nen. Slike særskilte bltenxmeSr tåTes^uten^

Arbeidsmandsforbund.

g

1 fremtldlSe vedtekter for Norsk

oppdrag, Z
revisjon av forbundets lover
i dagene 22. og 23. september 1950

"f"Z komitei’i, j^amlegge forslag til
^ hadd6 m0te 1 Trondheim

^^^fdien-jKZ^MoljorZfølgendZdissenslZZ^ °PP*0^ komi1. «Prinsipperklæringen bibeholdes».
4
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2

ad 5 2. «Å arbeide for å sikre medlemmene økonomisk fri
het og rettssikkerhet og arbeide for å gjennomføre den sosia
listiske samfunnsordning».
^ ^ a3. ad § 5 p. 1. «Landsmøtet avholdes hvert 3. ar» og p. 4. «De
tidligere bestemmelser bibeholdes».
4 ad § 15 p. 1. Ordene «som regel» i første linje utgar samt
n 3 og 4 «%» endres til «alminnelig flertall».
5 ad 5 17 P 2. «Stønad betales også for første streikeuke».
Komiteen forela sin innstilling for forbundets representant
skap som holdt møte i Trondheim den 25. september og følgende
dager. Representantskapets flertall ga sm tilslutning til den av
komiteens flertall avgitte innstilling.
I henhold til foranstående innstiller representantskapet at
landsmøtet vedtar følgende forslag:

2' fed^tetmrte,^1^^'16 ^eninger blir
leaet etter felles retningslinjer for nå den
mellom VfadPfgJenSidig solidarisk samvirke

' “ °PPrette tariffavtaler (overenskomster!
om medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

S "J™ Mhetge„"ree,SSK

stvreforfnbfigt uVldure ut den demokratiske
5 ! artovi !llk den har utviklet seg i Norge
' demSi verdgblnan°mfdring aV ^konomisk
a'> ri bedrbter og virksomheter blir overørt til samfunnseie hvor dette kan bidra
tate fremme produksjonen, bedre lønnsi samfunnet °8 ^ ,lrainnell«<i

w i^s;sssSi“ta“'edsst“ie“<i'!
VEDTEKTER
for

Norsk Arbeidsmandsforbund
Stiftet 13. april 1895.
§ I-

Forbundets virkeområde.
Norsk Arbeidsmandsforbund, som er tilsluttet
Arbeidernes faglige Landsorganisasjon, er en
landsomfattende sammenslutning av lønnstakere
som kan organisere medlemmer og fagforenin
ger innenfor
,
.
Bergverksindustrien, derunder kvartskleber og feltspatbrudd, offentlig og privat
anleggsvirksomhet, såsom jernbaneanlegg,
havne- og moloanlegg, fyr-, befestnings-,
kraftverks- og reguleringsanlegg og arbei
derne ved Statens, fylkenes og landkommu
nenes veiarbeidsdrift, samt andre grupper
og fagforeninger som ikke kommer mn un
der bestemte fag eller industriforbunds vir
keområde.
Virkeområdet fastsettes etter vedtak av
Landsorganisasjonens kongress.
§ 2.=

Formål.
1
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Forbundet har til formål:
^
, ,
å organisere medlemmer innenfor forbun
dets virkeområde og å opprette fagforenin
ger blant disse.

6‘ a|ftrbeide fT en samfunnsutvikling som tar
sikte pa a skape større velstand og en rett
ferdig fordeling av samfunnsgoden!
og"aXeng°”* "■“'“'“i™™ alltid et fri

8' 3XS.ei'iXfgging av “sterk “beiLSXlX * Sitre ”beid»« 'a™»I0- nafeXnoXX sXXS “
n' »bueX?3r6siemmene’und”
12' vabHitt!medlemt5l,ene ved alderdom og indødsfalt
mediemmenes etterlatte ved
13' LXSiS X?deXWe yrkes0PPlæringen
§ 3.

Medlemsskap.
A. Opptakelse av enkeltmedlemmer.
' dit6 ki,nnstak„ere som har arbeid innenfor
iom Virii0mrade som er bestemt i § 1 og
som godkjenner forbundets vedtekter kan
være medlemmer av forbundet
2. Unntatt herfra er:
a) de lønnstakere som står tilsluttet eller
representerer et politisk parti som hir It
nazistisk eller fascistisk program Irct
formal som er beslektet hermed

b) de som har tatt arbeid under godkjent
arbeidsstans eller er ekskludert av fag
forbund tilsluttet Arbeidernes faglige
Landsorganisasjon. Disse kan ikke bli
opptatt som medlemmer uten etter sær
skilt vedtak av forbundsstyret.
3. Med de unntak som er nevnt nedenfor kan
en bare bli medlem gjennom en fagforening
innen forbundet.
.
På steder hvor det ikke er forening kan
medlemmer bli tatt inn direkte og bli administrert fra hovedkontoret etter avgjerd
av forbundsstyret.
B. Opptakelse av fagforeninger og grupper.
1. Alle foreninger av lønnstakere som erklæ' rer at de vil følge forbundets og Landsorga
nisasjonens vedtekter og de vedtak som blir
gjort av disse kan opptas som medlemmer.
2. Ikke mer enn én forening i samme fag eller
yrke på samme sted kan opptas i forbundet.
3 På steder hvor det er flere direkte opptatte
’ medlemmer skal disse i fellesskap danne en
gruppe av forbundet. Gruppen velger en til
litsmann som danner bindeledd med forbun
det. Når gruppen teller 5 medlemmer skal
den danne fagforening.
, , , ,•
4. Tvist om medlemsskap i forbundet blir av
gjort av forbundsstyret eventuelt landssty
ret eller landsmøtet med adgang til a anke
tvisten inn for Landsorganisasjonen.
5. En eller flere fagforeninger på et sted eller
innen samme yrkesområde i et distrikt kan
opprette representantskap eller stedsstyrer
(industrigrupper). Myndighets- og administrasjonsområdet for disse fastsettes ved instruks som godkjonnøs a.v forbundsstyret.
§ 4.

Forbundets organer.
Forbundets organer er:
1. Landsmøtet.
2. Landsstyret.
3. Forbundsstyret.
§ 5.

Landsmøtet.
1. Landsmøtet er forbundets høyeste myndig
het. Ordinært landsmøte skal som regel hol
des hvert 4. år på sted og til tid som fast
satt av landsstyret eller forbundsstyret.
2. Vilkårene for at en forening skal ha rett til
representasjon på landsmøtet er at den har
stått i forbundet minst 3 måneder før lands

møtet er innkalt og ellers har oppfylt sine
plikter.
3. Landsmøtet består av de av foreningene
valgte representanter og av landsstyrets
medlemmer. Foreningenes representasjons
rett regnes ut etter gjennomsnittstallet etter
betalt ordinær kontingent i de 3 siste måne
der før landsmøtet skal kalles inn. Ingen
fagforening kan dog ha mer enn 4 represen
tanter på landsmøtet.
Valg av representanter kan ikke finne
sted før dagsordenen er behandlet av dem
som skal delta i valget av representanter.
Til drøfting av landsmøtets dagsorden o-f
valg av representanter skal det holdes særskilt(e) møte(r) blant dem som har stem
merett.
Valgbar som representant er bare den
som har vært organisert i forbund tilsluttet
Arbeidernes faglige Landsorganisasjon i
minst 3 måneder før valget foretas og ellers
har sitt medlemsskap i orden.
4. Valg av representanter til landsmøtet fore
går etter følgende regler: 1 representant for
det første fylte 50-tall og siden 1 for hver
fylte 200-tall medlemmer.
Mindre foreninger velger i fellesskap re
presentant, såfremt medlemstallet sammen
lagt når opp i 50.
5. Skjemaer for fullmakter sendes fra for
bundsstyret. De må være fylt ut og sendt
inn til forbundet innen den frist som er satt
av forbundsstyret. Fullmaktene skal være
underskrevet av to av foreningsstyrets med
lemmer.
Fullmaktene granskes av en fullmakts
komite valgt av forbundsstyret. Komiteen
legger sin innstilling fram for landsmøtet,
som gjør endelig vedtak om fullmaktenes
godkjenning.
6. Tiden for landsmøtet skal fastsettes minst
6 måneder før det holdes. Melding om tids
punktet skal sendes foreningene med an
modning om å sende inn forslag som ønskes
behandlet på landsmøtet.
7. Foreninger, grupper (jfr. § 3, B, 3), lands
styret og forbundsstyret har rett til å sette
fram forslag for landsmøtet. Forslagene må
være kommet inn til forbundsstyret senest
4 måneder før landsmøtet holdes.
Forslag til dagsorden, forretningsorden,
og de innsendte framlegg skal av forbunds
styret sendes fagforeningene senest 2 må
neder før landsmøtet.

8. Landsmøtet gjør vedtak om den endelige
dagsorden og forretningsorden.
. 9. Ved avstemning på landsmøtet har hver re
presentant en stemme. Sakene blir avgjort
ved stemmeflertall. I tilfelle av stemmelik
het er forslaget forkastet.
Landsstyrets medlemmer har ikke stem
merett i saker som angår ansvarsfrihet for
de vedtak de har vært med på som medlem
mer av landsstyret og forbundsstyret. Det
samme gjelder også saker om tvist mellom
forbundsstyret og landsstyret som blir lagt
fram på landsmøtet. I slike saker har de
bare tale- og forslagsrett.
10. Valgte sekretærer som ikke er medlemmer
av landsstyret har tale- og forslagsrett.
11. Forbundets kontrollnemnd skal være til
stede på landsmøtet hvor dens medlemmer
har talerett. Kontrollnemnda har forslags
rett i saker som den har plikt til å uttale
seg om etter vedtektene. Forbundsstyret av
gjør om sekretærer og avdelingsledere ved
forbundskontoret skal være til stede.
12. Forbundet betaler den fastsatte godtgjøring
til representantene på landsmøtet.
§

6.

4. å velge kontrollnemnd på 3 medlemmer.
Formannen i nemnda skal velges ved sær
skilt valg etter de regler som er nevnt i
punkt 3.
5. å velge representanter med varamenn til
Landsorganisasj onens representantskap.
6. å foreta endringer i vedtektene for for
bundet.
Benkeforslag om endringer i vedtektene
kan ikke tas opp til behandling på landmøtet uten at det har samband med et forslag
som er satt fram på vanlig måte.
7. å avgjøre ethvert stridsspørsmål mellom
forbundsstyret og landsstyret, mellom den
og de tilsluttede fagforeninger eller mellom
fagforeningene innbyrdes, om ikke vedtek
tene fastsetter noen annen måte å gå fram
på,
8. å fastsette kontingenten som skal betales til
forbundet,
9. å treffe endelig avgjerd i saker om uteluk
king av medlemmer,
10. å fastsette tillitsmennenes lønninger samt
godtgjøring for reiseutlegg, diet og tapt ar
beidsfortjeneste i anledning av landsmøtet.

Landsmøtets myndighetsområde.
Landsmøtet har:
1. å behandle og gjøre vedtak i alle saker som
er ført opp på den vedtatte dagsorden. På
dagsordenen skal alltid stå behandling av
årsmeldinger og rekneskaper for landsmøte
perioden,
2. å velge forbundets tillitsmenn.
Valg av tillitsmenn foregår ved særskilt
valg og for øvrig etter reglene i punkt 3.
3. å velge 23 medlemmer og 14 varamenn til
landsstyret. Av disse skal 9 være faste med
lemmer av forbundsstyret, som består av
formann, nestformann, kasserer og en sek
retær samt 5 representanter med varamenn
som velges av Oslo og nærmeste omegn.
Over halvparten av medlemmene i for
bundsstyret skal ikke være fastlønte tillits
menn. Ved valg av landsstyre skal så vidt
mulig alle yrker innen organisasjonsområ
det og alle distrikter være representert. Ved
valg av tillitsmenn kreves det kvalifisert
flertall. Har en ikke oppnådd det ved første
gangs avstemning, foretas bundet valg mel
lom de to som har oppnådd det høyeste
stemmetall. Får disse to samme stemmerett
skal det foretas loddtrekning.
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§ 7.

Ekstraordinært landsmøte.
1. Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av
landsstyret når det oppstår særlig viktige
og uforutsette situasjoner. Det samme har
forbundsstyret plikt til å gjøre om minst
halvparten av medlemmene i forbundet kre
ver det.
2. Det bør innkalles med minst 15 dagers var
sel og kan bare behandle de saker som var
arsaken til innkallingen.
3. Om tiden tillater det velges representanter
W det ekstraordinære landsmøte på samme
maten som bestemt i § 5. I motsatt fall mø
ter de som var representanter på siste ordi
nære landsmøte. Landsmøtet avgjør med
bindende virkning hvilken framgangsmåte
som skal nyttes.
§

8.

Landsstyret.
1. Landsstyret er den høyeste myndighet i for
bundet når landsmøtet ikke er samlet. Det
gjør vedtak i alle spørsmål som ikke er av
gjort på landsmøtet.

2. Landsstyret kommer sammen til møte så
ofte forbundsstyret finner det nødvendig,
dog minst en gang hvert år.
3. Møtene i landsstyret blir ledet av forbundets
formann.
Ved stemmelikhet er formannens stem
me avgjørende.
4. I landsstyret har forbundsstyrets medlem
mer stemmerett i alle saker med unntak av
de i § 9, punkt 1, nevnte saker.
5. Går noen av de valgte landsstyremedlemmer ut av forbundet, inntar varamennene
deres plass for resten av landsmøteperioden
6. Godtgjøring for reiseutlegg, diet og tapt ar
beidsfortjeneste i anledning landsstyremø
tene blir betalt av forbundet.
§ 9.
Landsstyrets myndighetsområde.
Landsstyret har:
1. å behandle og foreløpig godkjenne årsmel
ding, regnskap og revisjonsberetning for fo
regående år,
2. å behandle og vedta generelle retningslinjer
for forbundets tariffpolitikk i samråd med
§

2,

3. å foreta suppleringsvalg for den innevæ
rende del av landsmøteperioden i tilfelle av
at noen av de valgte tillitsmenn er fra
trådt,
4. å ta avgjerd i saker om utelukking av med
lemmer,
5. å endre lønninger og den godtgjøring lands
møtet har fastsatt for diet og tapt arbeids
fortjeneste om det er oppstått et åpenbart
misforhold mellom priser og lønninger,
6. å utlikne ekstrakontingent i samsvar med
§ 19, pkt. 2.
7. å behandle alle saker som er innanket av
medlemmer i forbundsstyret.
8. å behandle andre saker som er ført opp på
dagsordenen.
§ 10.
Forbundsstyret.
1. Forbundsstyret har sitt sete i Oslo. Det er
vedtaksført når minst 5 av medlemmene er
til stede. Ved stemmelikhet gjør forman
nens stemme utslaget.
2. Møtet blir holdt så ofte det er nødvendig av
hensyn til saksmengden.
3. Til forbundsstyrets møter har medlemmene
møteplikt. Uteblir et medlem fra 3 møter

etter hverandre uten at det melder gyldig
forfall, skal det utelukkes fra forbundssty
ret og første varamann rykker da opp som
fast medlem.
4. Forbundsstyret gjør vedtak om hvilke funk
sjonærer i forbundet som skal delta i for
bundsstyrets møter. De som deltar har ikke
stemmerett.
5. Om det er meningsforskjell i forbundsstyret
har mindretallet rett til å innanke følgende
saker for landsstyret:
a) Utelukking av medlemmer.
b) Suspensjon av valgte tillitsmenn.
c) Anvendelse av forbundets og forsikringskassens midler.
d) Utskrivning av ekstrakontingent.
e) Tolkingstvister i henhold til § 11
punkt 13.
§ 11.
Forbundsstyrets myndighetsområde.
Forbundsstyret har:
1. å lede forbundets virksomhet i samsvar med
vedtektene, landsmøtets og landsstyrets
vedtak,
2. å tilsette funksjonærer og å fastsette lønnsog arbeidsvilkår for dem,
f ^°rva^e forbundets midler i samsvar med
S 12, 3 og å gi løyvinger som ikke er fastsatt
av landsmøtet eller landsstyret
4. å fungere som styre for forbundets forsikrmgskasse i samsvar med kassens vedtekter
o. a pase at medlemmene følger de retnings
linjer som er trukket opp for forbundets
virksomhet,
6. å lede tariffbevegelsen slik at den blir i
samsvar med^ forbundets og Landsorganisa
sjonens formål, og til enhver tid opptrukne
retningslinjer,
7. å bistå fagforeningene ved forhandlingene
om lønns- og arbeidsvilkår,
8. a følge utviklingen på arbeidsmarkedet og
i næringslivet,
9. a innkalle landsstyret og landsmøtet og for
berede de saker som skal opp til behand
ling der,
10. å suspendere tillitsmenn og å avsette funksjonærer i samsvar med reglene i § 29
■
f
ekstrakontingent i samsvar’ med
S 19, nr. 2,
12. å innstille representanter til Landsorganisasjonens kongress og å lede valget, i samsvar
med de regler som er anført under Del III.
5
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13. å avgjøre tvister om tolking av forbundets
vedtekter,
14. å påse at det tegnes forsvarlig ansvarsfor
sikring for den valgte eller ansatte kas
serer.
§

12.

Hovedkontor, firmategning og forvaltning.
1. Forbundet har sitt hovedkontor i Oslo.
2. Forbundsstyret bestemmer hvem som skal
forplikte forbundet.
3. Forbundet skal helst anbringe sine midler i
bank, stats-, kommune-, hypotek- eller kredittforeningsobligasjoner. Dessuten kan
midler nyttes til kjøp av fast eiendom og
tegning av aksjer i foretak som forbundet
har interesse av å være medeier i.
4. Alle rentebærende verdipapirer som tilhø
rer forbundet skal oppbevares i bankdepot.
5. Forbundsstyret må til enhver tid påse at
forbundets midler anbringes slik at de i på
kommende tilfeller kan realiseres hurtig.
§ 13.

Revisjonen.
1. Revisjonen i forbundet skal utføres av
Landsorganisasjonens revisjon.
2. Revisjonen skal gjennomgå rekneskaper,
kasse og verdipapirer kritisk og tallmessig i
samsvar med den instruks som Landsorgani
sasjonen har fastsatt. Revisjon av alle rekne
skaper skal foregå kontinuerlig minst en
gang hver måned. Kontroll av kassabeholdning, verdipapirer og bankbøker skal finne
sted til ubestemt tid og minst 6 ganger om
året. Enhver verdikontroll og revisjonsantegnelser skal innføres i en autorisert revi
sjonsprotokoll og forelegges forbundsstyret
og kontrollnemnda.
Etter at disse instansene er gjort kjent
med revisjonsprotokollen skal den under
tegnes av forbundets formann.
3. Forbundenes rekneskaper skal desideres av
landsmøtet. Foreløpig desisjon foretas av
landsstyret.
4. Alle rekneskaper skal være undertegnet av
forbundets formann og kasserer og den re
visor som har den daglige revisjon og revisjonskontorets sjef.
5. En av de fast tilsatte revisorer ved revisjonskontoret plikter å være til stede på de
møter der desisjonen foregår.

6. Kontrollnemnda har i oppdrag å påse at de
organisatoriske og økonomiske disposisjoner
som blir gjort er i samsvar med forbundets
vedtekter^ og vedtak. Kontrollnemnda har
tor øvrig å foreta en kritisk revisjon av for
bundets disposisjoner og en tallmessig revi
sjon i den utstrekning de selv finner det
nødvendig. Nemnda kan innkalle de faste
revisorer til sine møter.
§14.

Tariffkrav og tariffrevisjoner.
1. Setter forbundsstyret fram krav om ny ta
riffavtale må kravet godkjennes av sekre
tariatet i Landsorganisasjonen på forhånd.
2. Plassoppsiing kan foretas når sekretariatet
i Landsorganisasjonen har gitt godkjenning
etter pkt. 1.
3. Fører ikke forhandlinger eller mekling
fram og forbundet vil sette arbeidsstans i
verk ma godkjenning fra sekretariatet i
Landsorganisasjonen innhentes.
4. Om en tariffbevegelse omfatter flere for
bund eller fag, har forbundet plikt til a
overlate ledelsen av forhandlingene til et
forhandlingsutvalg i samsvar med Lands
organisasjonens vedtekter § 14, pkt. 5.
5. Fagforening tilsluttet forbundet kan ikke
fremme krav om opprettelse av tariffavtale
eller si opp tariffavtale uten forbundets
godkjenning.
6. Vil en fagforening fremme krav om endringer i iønns- og arbeidsvilkår, skal saken
først forberedes av fagforeningen, hvoretter
forslaget blir å sende forbundet.
7. Vil en fagforening si opp tariffavtalen eller
vel den stille krav om ny tariffavtale plikter den å sende forbundet opplysning om
hvor mange arbeidere som omfattes av avtalen, hvor mange som er organisert, om
lønns- og arbeidsvilkårene, om overtidsarbeid og om det er inngått akkordavtale som
ikke gar fram av avtalen.
Melding om dette må sendes forbunds
styret mnen 2 måneder før avtalen kan sies
opp nar det gjelder endring i den avtale
som gjelder.
8. En fagforening kan ikke på egen hånd gå
til plassoppsiing.
9. En fagforening kan ikke på egen hånd
iverksette arbeidsstans.

§ 15.

Avstemning over tarifforslag.
1. Tarifforslag skal som regel legges fram for
de medlemmer interessetvisten gjelder. Av
stemningsresultatet skal gi et fullgyldig ut
trykk for viljen hos medlemmene.
2. Har flertallet av de medlemmer som inter
essetvisten gjelder, stemt for forslaget, er
det vedtatt. Har flertallet stemt mot, er det
forkastet.
3. Blir ikke vilkåret i punkt 2 fylt, er avstem
ningen ikke bindende med mindre % eller
mer av de medlemmer interessetvisten
gjelder, har deltatt i avstemningen.
4. Har mindre enn % tatt del i avstemningen,
og vilkåret etter punkt 2 ikke er fylt, sen
der forbundsstyret melding om avstemnin
gen med innstilling til sekretariatet i Lands
organisasjonen om forslaget bør vedtas el
ler forkastes.
5. Omfatter en tariffbevegelse også andre for
bund forholdes som bestemt i Landsorgani
sasjonens vedtekter § 15, punkt 5—10.

§ 16.

Arbeidsstans.
1. Når samtykke til å iverksette arbeidsstans
foreligger eller om lockout er varslet, vel
ger alle fagforeninger som berøres av ar
beidsstansen en streike- eller lockoutnemnd.
Foreningen fordeler konfliktsstønaden og
øver den kontroll som er nødvendig under
arbeidsstansen.
2. Så lenge arbeidsstansen varer må ingen ta
arbeid i bedrifter som omfattes av arbeids
stansen eller i bedrifter hvor det er erklært
ubetinget sympatiaksjon.
Tar medlemmene annet arbeid må de gi
melding om det til foreningen. Så lenge
medlemmene har slikt arbeid, faller støna
den bort.
3. Arbeidsstansen kan ikke heves før forenin
gene som er interessert i den har uttalt seg.
Foreningene kan heller ikke heve arbeids
stansen før forbundsstyrets samtykke er
gitt.
.4. Bare de medlemmer som interessetvisten
gjelder, har stemmerett i spørsmålet om
iverksetting, avslutning eller fortsetting av
arbeidsstans.

i disse vedtekter og for øvrig avstemnings
reglene i fagforeningens vedtekter § 8.
§ 17.

Stønad under arbeidsstans.
1.

Arbeidsstans satt i verk på den måten som
er fastsatt i disse vedtekter gir alle medlemmer som omfattes av arbeidsstansen rett til
stønad etter disse satser:
Konting.
Antall personer å forsørge
klasse
0
K bet. 20.00
22.00 24.00
26.00
28 00
5
6
7
8
30.00
32.00
34.00
36,00
Konting.
Antall personer å forsørge
klasse
0
1
2
3
4
14 bet. 11.00
12.50
14.00
15.50
17 00
5
6
7
8
18.50
20.00
21.50
23.00

Stønaden kan forbundsstyret sette opp eller
ned under arbeidsstansen etter som det hdver.
'
2. For å få rett til stønad må det enkelte med lem ha vært i arbeid på det tidspunkt da ar
beidsstansen inntrådte og ha betalt kontin
gent til forbund tilsluttet Landsorganisasjonen i minst 13 uker før arbeidsstansen ble
satt i verk.
I særlige tilfeller kan forbundsstyret
tatte vedtak om kortere medlemskap enn 13
uker for a oppnå rett til stønad.
Stønad betales ikke for første uken arbeids
stansen varer.
Medlemmer som var syke da arbeidsstansen
ble satt i verk, har krav på stønad fra den
dagen de blir friskmeldte mot å legge fram
legeattest om det. Medlemmer som er ut
skrevet til militærtjeneste da arbeidsstansen
ble satt i verk, får stønad fra den dag de
blir dimitert. Se punkt 2 foran.
5. Ved utbetaling av stønad trekkes fra skyl
dig kontingent.
6. Senest 4 uker etterat arbeidsstansen er he
vet sender fagforeningene fullstendig og re
vidert rekneskap over de utbetalinger ar
beidsstansen har ført med seg.
§ 18.

Særorganisasjoner etc.
n ^nSpn.sær°rganisasjoner, celler eller grupper
eller aksjonsutvalg må dannes, som har til hen
sikt a sette ut av funksjon de regulært oppret-

tede og valgte instanser innen fagorganisasjo
nen, eller fremme formål som ligger ved siden
av fagorganisasjonens.

6. Ekstraordinær kontingent skal innbetales
av foreningen til de tider som er fastsatt av
forbundsstyret eller landsstyret.

§ 19.
Kontingent.
1. Landsmøtet fastsetter den ordinære kontin
gent. Den skal så lenge vedtektene for så
vidt ikke blir endret være kr. 1.75 pr. uke
for heltbetalende og kr. 1.15 pr. uke for
halvtbetalende, samt kr. 0.15 pr. uke for F,merker.
Kontingenten fordeles slik:
Heltbetalende
Til forbundskassen kr.
1.40 pr. uke, til forsikringskassa kr. 0.20 pr.
uke, til ulykkeskassa kr. 0.15 pr. uke.
Halvtbetalende: Til forbundskassa kr.
0.80 pr. uke, til forsikringskassa kr. 0.20 pr.
uke, til ulykkestrygden kr. 0.15 pr. uke.
Avgiften på F.merker kr. 0.15 pr. ukemerke går til ulykkestrygden.
2. Kontingenten for direkte medlemmer er kr.
2.25 pr. uke for heltbetalende og kr. 1.60 pr.
uke for halvbetalende. Kontingenten forde
les slik: Heltbetalende: Til forbundskassa
kr. 1.90 pr. uke, til forsikringskassa kr. 0.20,
til ulykkestrygden kr. 0.15 pr. uke. Halvt
betalende: Til forbundskassa kr. 1.25 pr.
uke, til forsikringskassa kr. 0.20, til ulyk
kestrygden kr. 0.15 pr. uke. Avgiften på F.
merker kr. 0.15 går til ulykkestrygden.
3. Ekstraordinær kontingent kan utskrives av
landsmøtet, landsstyret og forbundsstyret.

§ 21.
Kontingentfrie medlemmer.
Under sykdom, arbeidsløshet, arbeidsstans
eller militærtjeneste i lengre tid enn 1 uke
fritas medlemmer for ordinær kontingent
om de ikke har ordinær lønn.
Medlemmer som arbeider på innskrenket
tid og ikke har større fortjeneste pr. uke
enn det som svarer til 24 timer etter tariff
avtalen, er fritatt for kontingent annen
hver uke.
De medlemmer som har fått arbeidsevnen
nedsatt på grunn av alderdom, sykdom el
ler vanførhet og som følgex herav har fått
sin lønn nedsatt eller har fått pensjon, kan
av forbundsstyret gis hel eller delvis fri
taking for kontingent.
I tilfelle som nevnt i punkt 1, 2 og 3 må vil
kåra for fri kontingent eller for redusert
kontingent bevisliggjøres overfor forenin
gens kasserer.
Medlemmer som har fylt 65 år og som har
vært medlemmer av Norsk Arbeidsmands
forbund i minst 25 år og har innbetalt 1250
ordinære kontingentmerker til forbundet,
opptas som æresmedlemmer av forbundet
og fritas for kontingent. Forutsetningen er
dog at medlemsskapet i Landsorganisasjo
nen ikke er avbrutt.
Alle merker før 1. juli 1940 blir da regnet
som ordinære, men etter 1. juli 1940 kan
det ikke opparbeides rettigheter på F-merker.
Medlemsbøkene må da innsendes til for
bundets kontor og påføres nødvendig bevit
nelse.
Medlemmer som ikke har oppnådd æresmedlemsskap ved fylte 70 år, kan erholde
«hvilende rett» og er for framtida fritatt for
kontingent. Medlemsboka må da innsendes
til forbundets kontor og påføres sådan be
vitnelse,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.
3.
4

5.

§ 20.
Kontingentens innbetaling.
Den ordinære kontingent innbetales av fag
foreningen til forbundet en gang om måne
den og senest innen den 20. i den derpå føl
gende måned.
Foreningen er ansvarlig for de kontingentmerker som er sendt den fra forbundet.
Foreningen sender sammen med kontingen
ten. oppgjørsskjemaer og kontingentlister
underskrevet av kassereren.
Resterer en forening kontingent for mer
enn 2 måneder uten at forbundsstyret har
samtykket i det, kan den strykes som med
lem av forbundet.
Kontingenten betales for alle årets uker el
ler måneder.

§ 22.
Overflytting av medlemsbok.
1. Medlemmer kan overflyttes fra en fagfor
ening innen forbundet til en annen og fra et
forbund innen Landsorganisasjonen til et
annet. I slike tilfeller må medlemmet fylle

2.

3.

4.
5.

1.

2.

3.

4.

vilkåra for overflytting i Landsorganisasjo
nens vedtekter.
Overflytting av medlemmer fra en fagfor
ening til en annen innen samme forbund
skjer på den måten at foreningens formann
eller kasserer i medlemsboka gir bekreftelse
på at medlemmet har oppfylt sine plikter.
I tilfelle medlemmet skal overføres til
annet forbund, skal medlemsboka innsendes
til forbundet, som foretar overføringen.
Ved overføring får medlemmet straks alle
rettigheter, som er bestemt i Norsk Arbeidsmandsforbunds lover, i forhold til sitt med
lemsskap i tidligere forbund.
For å oppnå æresmedlemsskap må med
lemmet oppfylle de i § 21, punkt 5, fastsatte
betingelser.
Overflytting skal finne sted innen to måne
der etter at medlemmet har tatt arbeid in
nenfor et annet forbunds virkeområde.
Har ikke forbundet noen forening på det
sted medlemmet er sysselsatt, skal med
lemmet opptas som direkte medlem av for
bundet. I slike tilfeller sendes medlems
boka inn til forbundet og medlemmet be
taler kontingent en gang i måneden.
§ 23.
Medlemsskap for utlendinger.
Medlemmer fra utenlandske forbund som
forbundet har gjensidig overenskomst med
og som har hatt sin medlemsbok i orden i
minst 3 måneder, opptas i forbundet om vil
kåra ellers er til stede, med fulle rettigheter
reknet fra den tiden medlemmet ble organi
sert.
Et medlem fra utenlandsk organisasjon som
forbundet ikke har gjensidig overenskomst
med og som har sin medlemsbok i orden,
kan opptas som medlem uten å betale innskrivningskontingent. Medlemmets rettig
heter blir reknet fra den dag det blir opp
tatt i forbundet.
Utenlandsk lønnstaker som ikke har sin
medlemsbok i orden må ikke opptas i for
bundet før en gjennom forbundsstyret har
undersøkt om vilkåra for opptaking er til
stede.
For utenlandsk lønnstaker som blir over
flyttet til forbundet, skal det utskrives ny
medlemsbok. Denne betales av medlemmet
selv.

§ 24.
Hvilende rettigheter for medlemmer.
1. Medlem som reiser ut av landet kan søke
forbundet om å få beholde sine rettigheter.
Også ellers kan forbundsstyret på søknad
gi hvilende rett.
2. Om slikt medlem vender tilbake til landet
og tilmelder seg et forbund tilsluttet L.O.
før det er gått 3 år, beholder det alle de
rettigheter i forbundet som det hadde da
det reiste utenlands.
§ 23.
Kampfondet.
1. Forbundet har plikt på seg til å opparbeide
et kampfond som svarer til minst kr. 100.00
pr. forbundsmedlem.
2. Kampfondets midler skal anbringes slik at
de hurtig kan nyttes til stønad når situa
sjonen krever det.
§ 26.
Uravstemning.
1. Forbundsstyret kan gjøre vedtak om urav
stemning i viktige saker.
2. Avstemningen kan holdes blant alle fagforemnger eller blant bestemte fagforeninger.
o. Avstemningen skal være hemmelig og ord
nes slik at alle medlemmer kan avgi stem4. Fagforeningen sender inn stemmene til for
bundsstyret i forseglet konvolutt etter at
opptelling er foretatt.
5. Fagforeningsstyret eller stemmestyret har
taushetsplikt med hensyn til resultatet av
avstemningen.
6. Saka blir avgjort ved simpelt flertall.
§ 27.
Utelukking av foreninger og enkeltmedlemmer.
1. Fagforeninger som setter seg utover for
bundets og Fagorganisasjonens vedtekter
eller vedtak kan utelukkes fra medlemsskap etter vedtak av landsstyret. Slikt vedtak kan innen en måned etter at foreningen
+-?ri^ajt
melding om det, påankes
til landsmøtet uten at klagen har oppsettende virkning.
2. Enkeltmedlemmer kan utelukkes etter ved
tak av forbundsstyret. Slikt vedtak kan innerLmåned etterat medlemmet har fått
skriftlig melding om det, påankes til lands-

styret uten at klagen har oppsettende virk
ning.
§ 28.
Oppløsning av fagforening.
Om en fagforening oppløses, tilfaller alltid
foreningens aktiva forbundskassen om ikke for
bundsstyret gjør vedtak om noe annet.
§ 29.
Suspensjon fra tillitsverv og avskjed av
funksjonærer.
1. Tillitsmenn i forbundet kan suspenderes fra
sine tillitsverv av forbundsstyret eller av
landsstyret. Suspensjonen kan skje med tap
eller bibehold av lønn.
Vedtaket om suspensjon må legges fram
for landsmøtet til endelig avgjerd.
Den suspenderte har i slikt tilfelle talerett
på landsmøtet.
2. Funksjonærer kan oppsies av forbundssty
ret med de frister som er avtalt. De kan av
skjediges av forbundsstyret om det mener å
ha rettslig grunnlag for det.
3. I tilfelle av suspensjon eller avskjed har
landsstyret eller forbundsstyret alltid full
makt til å treffe en midlertidig ordning
med tilsetting av nye tillitsmenn eller funk
sjonærer inntil saken er endelig avgjort.
§ 30.
Avgjerd av tvister.
Tolking av disse vedtekter og tvister om
hvordan de skal forståes kan ikke prøves ved
de sivile domstoler. De blir avgjort av forbunds
styret med rett til klage til landsstyret eller
førstkommende landsmøte. På samme måten
avgjøres organisasjonsmessige tvistespørsmål
som ikke direkte er løst i vedtektene.
§ 31.
Vedtekter for forsikringskassen.
1. Kassens formål er ved ordnet gjensidig so
lidaritet å hjelpe Norsk Arbeidsmandsforbunds medlemmer eller disses familier ved
dødsfall, samt å yte en støtte ved alderdom
og ved invaliditet.
2. Til dette formål avsettes det av hvert solgt
ordinært kontingentmerke 20 øre til forsik
ringskassen.
3. Dør et medlem som er berettiget etter nær
værende lov, utbetales til medlemmets ek

4.

5.

6.

7.

tefelle, barn, foreldre eller andre slektnin
ger som medlemmet ved sin død bevislig
hadde å forsørge, eller den som hadde med
lemmet til forsørgelse, en forsikringssum
etter følgende tabell:
Etter minst 3 års medlemsskap og betalt
150 ordinære merker, kr. 300.00.
Etter minst 4 års medlemsskap og betalt
200 ordinære merker, kr. 400.00.
Etter minst 5 års medlemsskap og betalt
250 ordinære merker, kr. 500.00.
Etter minst 6 års medlemsskap og betalt
300 ordinære merker, kr. 600.00.
Etter minst 7 års medlemsskap og betalt
350 ordinære merker, kr. 700.00.
Etter minst 8 års medlemsskap og betalt
400 ordinære merker, kr. 800.00.
Etter minst 9 års medlemsskap og betalt
450 ordinære merker, kr. 900.00.
Etter minst 10 års medlemsskap og betalt
500 ordinære merker, kr. 1 000.00.
Har avdøde ingen pårørende som foran
nevnt, utbetales til den som hadde utgiftene
ved begravelsen kr. 300.00 i begravelsesbidrag.
Medlemmer som har oppfylt betingelsene
for æresmedlemsskap i henhold til bestem
melsene i § 5, punkt 3, og er opptatt som
æresmedlemmer kan få utbetalt inntil kr.
500.00 som forskudd på forsikringsbeløpet.
Hvis det før er utbetalt begravelsesbidrag ved ektefelles død, må forskuddet ikke
i noe tilfelle utgjøre mer enn at det igjenstar kr. 300.00 av forsikringsbeløpet til begravelsesbidrag ved medlemmets død.
Forskuddet utbetales dog ikke dersom
medlemmet har lønnet beskjeftigelse.
Medlemmer som har minst 10 års sammen
hengende medlemsskap og har innbetalt 500
ordinære merker, og som blir erklært uhel
bredelig sinnssyk, samt medlemmer som
blir helt invalider som følge av arbeids
ulykker eller bedriftssykdommer, som av
Rikstrygdeverket blir anerkjent som så
danne, utbetales forsikringsbeløpet i sin
helhet.
Ved medlems ektefelles død utbetales med
lemmet etter minst 4 års medlemsskap og
innbetalt minst 200 ordinære merker kr.
100.00, og etter minst 5 års medlemsskap og
innbetalt minst 250 ordinære merker kr.
200.00, som forskudd på forsikringsbeløpet.
Før 1. juli 1940 blir i forbindelse med be
stemmelsene i denne § også F.-merker å
regne som ordinære merker, men etter 1.

heter
.der,ikke opparbeides rettigheter i forsikrmgskassen på F.-merker S
' genttilfnrJf® S6f at den fastsa«e kontingent til forsikrmgskassen ikke er tilstrekke
ning^an fOTbundsstyret foreta ekstrauthk9‘ f°rsik?ingsbeløpet kan ikke gjøres til aien
stand for noe som helst krav fra offentlig

10. Kassens regnskaper føres særskilt og reviskapLSa
dlS med forbundets Øvrigl regn-

Normalvedtekter for fagforeninger tilsluttet
§

32.

«Arbeidsmanden».
1. I første halvdel av hver måned utsender
manden»tS hovedkontor fagbladet «Arbeids2. «Arbeidsmanden» redigeres av forbundets
“n 0gfkal inneholde en oversikt over
lønnsbevegelser og andre meddelelser fra
rappOTte?*^ rt fi°regående måned samt
rapporter fra avdelinger, som måtte ha inDelsuten°art?vi3UndetS øvriSe medlemmer,
uessuten artikler og stoff av agitatorisk
opplysende og fagmessig art
’
«ArbeMsmanden» sendes direkte og gratis
til alle forbundets medlemmer som giengåve.sm f°rening har sendt mn adresse^pp-

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND
INNLEDNING
Landsorganisasjonens representantskap har også godkjent
det av den av Landsorganisasjonen nedsatte komite fremlagte
forslag som hadde i oppdrag å utarbeide normalvedtekter for
fagforeninger i forbund tilsluttet Arbeidernes faglige Landsor
ganisasjon.
Når man sammenholder vedtektene for forbundene og fag
foreningene er det naturlig nok en nøye sammenheng mellom
disse, og fagforeningene er ikke tillagt oppgaver som for Norsk
Arbeidsmandsforbunds vedkommende, gjør det nødvendig å fo
reta forandringer eller tilføyelsen til normalvedtektene, og man
foreslår derfor at disse i sin helhet gjøres gjeldende for fagfor
eningene i Norsk Arbeidsmandsforbund.
Den av Landsorganisasjonen nedsatte komite som har. utar
beidet forslag til normalvedtekter har anført følgende generelle
betraktninger som gjengis i sin helhet:
«Som sagt foran når det gjelder forbundenes vedtekter, er
det visse bestemmelser så vel i Landsorganisasjonens vedtekter
som i forbundenes vedtekter som også nødvendigvis går igjen
når det gjelder vedtektene for fagforeningene. Særlig er dette
tilfelle når det gjelder bestemmelsene om tariffkrav, tariffrevi
sjoner og arbeidsstans. For så vidt er dette ikke noe nytt, idet
det samme gjør seg gjeldende i de fleste nåværende fagforeningslover. Komiteen forutsetter også at fagforeningsvedtektene blir trykt i sammenheng med forbundslovene, slik som det
nå praktiseres, og at de derfor må betraktes som en videreføring
av forbundenes vedtekter.»
Under henvisning til foranstående innstiller representant
skapet at landsmøtet vedtar følgende forslag:

40

41

Del II.
VEDTEKTER

fagforeninger tilsluttet ^orsk Arbeidsmands

2.

forbund.
§

1.

3.

Oppgaver.
Fagforeningen har som oppgave:
. a arbeide for det formål og etter de ret?g synsPunkter
som går fram av
ofalktvedtilrt^r%kArf
lbeidsma“sf0^^
Landsorganisasjon,

Arbeide^es faglige

2. a søke å organisere alle lønnstakere som
""te

°rit£"

4.

3' MSsseT1™'"'8 i",ere8Ser f»
4. å påse at det blir dannet tillitsmannsutvaleyed de enkelte arbeidsplasser mannsutvalg
5' ringel W? tSpn^S1mål om 0PPtakelse, overfø
ring eller utelukking av medlemmer,
6' bundet6 ^ lønnsstatistikk til bruk for for7' fe^lockout,8^11^ Under godkient streik el-

5.

Blir de opptatt er de dermed medlemmer
av forbundet.
Vilkåra for medlemsskap er for øvrig at
medlemmet godtar foreningens, forbundets
og Landsorganisasjonens vedtekter og ved
tak i samsvar med disse.
Om en gir uriktige opplysninger eller unn
later å gi opplysninger av betydning for
medlemsskapet når en blir tatt inn som
medlem og på den måten villeder forenin
gen, kan medlemsskapet bli omgjort uten at
en har krav på å få tilbake kontingent og
avgift som er betalt.
Før omgjøring av slikt medlemsskap
skjer må vedkommende få høve til å for
klare seg.
Blir det strid om et medlem har rett til å
bli tatt opp eller bli stående i foreningen,
treffer medlemsmøtet avgjerd i saka. Av
gjerda kan påklages til forbundsstyret.
Streike- eller blokadebrytere kan under in
gen omstendighet bli medlem før vedkom
mende har ordnet sitt mellomværende med
det forbund som sake hører inn under.
§ 3.

Innme Idingsav gift.
8. å bistå medlemmene eller deres etterlatio
ved mb^ nHg ay stønad d7ae^a\CTla«o
forsikringskassens vedtekter,
9'
inn 0g sende tn forbundet og den
samorganisasjon som foreningen hører inn
under kvartalsvise oppgaver over antall areidsplasser, antall lønnstakere og antall
organiserte som kommer inn under faefor
emngens organisasjonsområde
g
10. å slutte seg til det faglige utvalg på stedet
SarrSgVaanisSneVr:dtektene ^
^

blS
12' himnlr andre °PPdrag s°m blir gitt av for
bundet og samorganisasjonen.
§

2.

Medlemsskap.
1. Med de unntak som er nevnt i forbundets
edtekter § 3, punkt 2 kan alle lønnstaker»
som godtgjør at de har arbeid i en av d»
arbeidsgrener som hører inn under foreninfoieningfnniSaS:?0nSOmr“de bli medlem av

1. Medlemmer betaler minst kr. 3.00 i innmeldingsavgift. Når en betaler innmeldingsavgift skal en få forbundets og fagforenin
gens vedtekter og medlemsbok. Av innmeldingsavgiften betales kr. 2.00 til forbundet.
Et medlem som har stått i et forbund
tilsluttet Landsorganisasjonen, kan tas opp
igjen som nytt medlem om vilkåra ellers er
til stede for det. I slike tilfeller må ved
kommende betale minst kr. 2.00 ekstra i
innmeldingsavgift som tilfaller foreningen.
2. Er den gamle medlemsboka brukt opp eller
forbundet gjør vedtak om å innføre ny med
lemsbok, betaler medlemmet boka om for
eningen ikke gjør vedtak om noe annet.
§ 4.

Medlemskontingent.
1. Foreningen fastsetter sjøl kontingenten sin,
så langt den holder seg til det som er sagt i
forbundsvedtektenes §§ 19, 20 og 21. Ingen
må likevel betale mindre enn kr. 2.00 for
heltbetalende og kr. 1.40 for halvtbetalende
pr. uke.
2. Ethvert medlem plikter sjøl å ta vare på
medlemsboka si.

3. Alle medlemmer må betale kontingent for
hver kalenderuke og sjøl sørge for fristempelmerker (se § 21 i forbundsvedtektene).
4. Resterer et medlem merker for mer enn 8
uker, har medlemmet mistet alle krav på
rettigheter i forbundet og plikter forenin
gen å gi melding om det til forbundet.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

§ 5.
Årsmøte og medlemsmøter.
Ordinært årsmøte blir holdt senest innen
utgangen av 1. kvartal. Årsmøtet blir kunn
gjort med minst 7 dagers varsel. Dagsor
denen skal gå fram av kunngjøringa. Andre
saker enn de som er ført opp kan ikke tas
opp til behandling. På årsmøtet skal fore
tas valg og behandling av rekneskap.
Valg av styre foretas på hvert helårsmøte.
På helårsmøtet velges formann, kasserer og
et styremedlem. På halvårsmøtet velges
nestformann, sekretær og to styremedlem
mer. Formann, nestformann, kasserer og
sekretær velges ved særskilt valg. Har for
eningen fastlønte tillitsmenn som velges av
foreningen, skal funksjonstiden for disse
fastsettes av foreningen ved ansettelsen
(valget).
Valgene foregår ved hemmelig avstemning.
For å bli valgt må en ha fått absolutt fler
tall. Oppnåes ikke dette ved første gangs
avstemning foretas bundet valg mellom de
to som har fått flest stemmer.
Årsmøtet velger 2 revisorer til å føre kon
troll med foreningens rekneskaper. Funk
sjonstiden er 2 år, likevel slik at én står på
valg ved hvert årsmøte. Første gang av
gjøres funksjonstiden ved loddtrekning. Ved
dødsfall eller ved annen avgang, velges ny
revisor for resten av funksjonstiden. Valget
foregår på første medlemsmøte.
Et medlem har plikt til å ta på seg tillits
verv som foreningen eller forbundet velger
det til.
Medlemmer som ønsker saker tatt opp i foreningsmøte skal sende forslag om det til
styret.
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når
styret, eller når minst 25 pst. av medlem
mene forlanger det. Forbundsstyret kan
også forlange innkalt til ekstraordinært
årsmøte. På det ekstraordinære årsmøte kan
båre behandles de saker som har vært for
anledning til innkallinga. Slikt årsmøte kan
innkalles med 2 dagers varsel.

8. Medlemsmøte holdes så ofte styret gjør ved
tak om det, likevel minst en gang hvert
kvartal. Dagsordenen bestemmes av styret
og skal kunngjøres på forhånd. Forslag
som er kommet inn fra medlemmer i sam
svar med punkt 6 i denne § skal føres opp
på dagsordenen.
9. På medlemsmøter som behandler spørsmå
let om oppsiing av tariffatavlen (overens
komsten), om plassoppsiing eller om av
stemning over forslag til tariffavtale, kan
ikke andre saker behandles. Alle avstem
ninger over disse spørsmål skal foregå
skriftlig. Ellers er det skriftlig avstemning
når Vs av dem som har møtt fram krever
det.
10. På ordinært og ekstraordinært årsmøte
samt medlemsmøter blir alle saker med
unntak av dem som etter vedtektene krever
absolutt flertall avgjort ved stemmeflerhet.
I tilfelle av stemmelikhet er framlegget for
kastet. Gjelder avstemningen oppsiing av
overenskomst, plassoppsiing eller spørsmå
let om arbeidsnedlegging, skal stemmesed
lene sendes forbundsstyret med melding om
hvor mange medlemmer fagforeningen
hadde på det tidspunkt avstemningen
fant sted.
11. De som er medlemmer i andre forbund, kan
delta i foreningens møter såframt de etter
Landsorganisasjonens vedtekter har rett til
å opprettholde sitt medlemsskap i et annet
forbund. De har talerett, men ikke stem
merett. I tariffspørsmål har slike medlem
mer også stemmerett om saka gjelder deres
egne lønns- og arbeidsvilkår.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 6.
Styret.
Fagforeningens styre skal bestå av minst 5,
høyest 9 medlemmer med minst 3 vara
menn.
Styret leder foreningen i samsvar med ved
tektene, landsmøtets og årsmøtets vedtak.
Formannen har den daglige ledelse av for
eningen.
Nestformannen skal fungere som formann
dersom formannen har forfall.
Sekretæren fører møteprotokoller og be
sørger korrespondansen i samråd med for
mannen.
Kassereren fører rekneskapene for forenin
gen etter regler som er fastsatt av forbunds
styret.
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7. Styret er vedtaksført når minst 4 medlem
mer inklusive varamenn, er til stede. Er
det stemmelikhet, gj ør formannens stemme
utslaget.
8. Styret har til enhver tid rett til å kreve lagt
fi am for seg rekneskapene. Forbundsstyret
kan videre kreve at rekneskapene gjennomkontor^ ^ian<^sorSan:‘sasionens revisjons§ 7.

1.

2.

8.

4.
5.

Tariffkrav — tariffrevisjoner.
Fagforeningen kan ikke overfor arbeidsgi
verne fremme krav om ny tariffavtale, opprette eller si opp tariffavtale uten forbun
dets godkjenning.
Vil en fagforening fremme krav om end£ngteS 1 l0nnf og arbeidsvilkår, skal saken
først forberedes av fagforeningen, hvoretter
forslaget blir a sende forbundet.
Vil en fagforening si opp tariffavtalen eller
vil den stille krav om ny tariffavtale, plik
ter den a sende forbundet opplysning om
hvor mange arbeidere som omfattes av av
talen, hvor mange som er organisert, om
lønns- og arbeidsvilkåra, om overtidsarbeid,
og om det er inngått akkordavtale som ikke
gar fram av tariffavtalen. Melding om dette
ma sendes forbundsstyret innen 2 måneder
tør avtalen kan sies opp når det gi elder
endring i tariffavtalen.
Fagforeningen kan aldri på egen hånd gå
til plassoppsiing.
Fagforeningen kan aldri på egen hånd
iverksette arbeidsstans.

4. I fagforeninger der medlemmene stadig
skifter arbeidsplass, har alle medlemmer
rett til å delta i avstemningen.
5. Når en fagforening får seg forelagt en
landsomfattende tariffavtale som bestem
mer lønns- og arbeidsvilkårene for hele fa
get har alle medlemmer rett til å delta i
avstemningen.
6. Alle stemmeberettigede medlemmer har
stemmeplikt.
7. Medlemmer som under arbeidsstans uten
gyldig grunn lar være å stemme over forslag
til ny overenskomst mister retten til fort
satt stønad. Tvister mellom en forening og
medlemmene om denne bestemmelse avgjø
res av forbundsstyret.
8. For øvrig gjelder § 15 i forbundets vedtek
ter.
9. Blir det tvist mellom en forening og forbun
det om bruken av avstemningsreglene, av
gjør Landsorganisasjonens sekretariat tvi
sten. Unntak herfra er bestemmelsen i
punkt 7, 2. setning i denne §.

1.

2.
8.
Avstemningsre gler.
1. Ved avstemning over ny tariffavtale skal
stemmesedlene forsegles og oppbevares av
styret eller stemmestyret i foreningen (om
.rJ* er valgt) inntil avstemningen innen tariffornradet er avsluttet for alle som skal
delta i den.
2. Styret eller stemmestyret foretar deretter
opptelling og fører resultatet inn i proto
kollen. Stemmeresultatet og stemmesedlene
skal sendes forbundet. Resultatet må ikke
i noen form offentliggjøres før forbundet
har gjort vedtak om det.
3. Rett til å delta i avstemningen om ny ta
riffavtale har alle medlemmer ved bedrifter
som tariffavtalen gjelder.
§

3.
4.

5.

§ 9.
Arbeidsstans.
Om det forbund fagforeningen er tilsluttet,
har vedtatt å sette arbeidsstans i verk, eller
en lockout er varslet, velger alle foreninger
som berøres av arbeidsstansen en streikeeller lockout-nemnd. Foreningen fordeler
konfliktsstønaden og øver den kontroll som
er nødvendig under arbeidsstansen.
Så lenge arbeidsstansen varer må ingen ta
arbeid i bedrifter som omfattes av stansen
eller i bedrifter hvor det er erklært ubetin
get sympatiaksjon. Den som gjør det, er
blokade- eller streikebryter. Melding om
det sendes straks til forbundsstyret.
Forbundsstyret treffer avgjerd i hvert en
kelt høve om navnene på streike- eller blokadebryterne skal offentliggjøres.
Tar medlemmene annet arbeid må de gi
melding om det til foreningen. Så lenge
medlemmene har slikt arbeid, faller støna
den under arbeidsstansen bort.
Ingen organisert arbeider må søke arbeid
etter endt lovlig streik eller lockout før alle
medlemmer som var med i arbeidsstansen
har fått igjen arbeidet sitt.
Den som tar arbeid i strid med dette
rammes av bestemmelsen i punkt 2 i denne

§, om ikke forbundsstyret finner grunn til
å gjøre unntak.
6. Arbeidsstansen kan ikke heves før forenin
gen som er interessert i den har uttalt seg.
Foreningen kan heller ikke heve arbeids
stansen før forbundsstyret samtykke er
gitt.
7. Bare de medlemmer som interessetvisten
gjelder har stemmerett i spørsmålet om
iverksetting, avslutning eller fortsetting av
en arbeidsstans.
8. Ved alle avstemninger følges reglene i
§ 8 i disse vedtekter og for øvrig avstem
ningsreglene i forbundets vedtekter, § 15.
§ 10.
Foreningens plikter overfor forbundet
og Landsorganisasjonen.
1. Foreningens vedtekter må ikke inneholde
noe som strider mot forbundets og Lands
organisasjonens vedtekter, formål eller lov
lige vedtak.
2. Ingen særorganisasjoner, celler eller grup
per eller aksjonsutvalg må dannes, som har
til hensikt å sette ut av funksjon regulært
opprettede og valgte instanser innen fagor
ganisasjonen, eller fremme formål som lig
ger ved siden av fagorganisasjonen.
§ 11.
Utelukking av medlemmer.

1. Om noen har opptrådt som streike- eller
blokadebryter skal vedkommende straks
utelukkes som medlem av foreningen.
2. Medlem som handler i strid med fagfor
eningens, forbundets eller Landsorganisa
sjonens vedtekter kan utelukkes etter ved
tak i medlemsmøte.
3. Medlemmer som handler uhederlig eller
ukollegialt kan utelukkes etter vedtak i
medlemsmøte med % flertall.
4. Om en slik sak som er nevnt i pkt. 1, 2 og 3
står på dagsordenen, har styret i foreningen
plikt til å varsle vedkommende slik at han
kan være til stede på møtet og forsvare seg.
5. Den som blir utelukket etter dette vedtak
kan klage til forbundsstyret, som tar ende
lig avgjerd. Slik klage må være kommet
inn til forbundsstyret innen 2 måneder etter
at vedtaket er gjort. Slik klage har ikke
oppsettende virkning.
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§ 12.
Suspensjon fra tillitsverv, oppsigelse og avskjed
av funksjonærer.

1. Såfremt et medlem av styret gjør seg skyl
dig i straffbar eller ukollegial handling kan
styret med alminnelig flertall suspendere
vedkommende fra tillitsvervet.
2. Slik suspensjon skal straks innberettes til
forbundsstyret til godkjenning inntil med
lemsmøte blir holdt.
3. Godkjenner forbundsstyret suspensjonen,
velger styret seg imellom, inntil medlems
møtet kan holdes, en av styrets medlemmer
til å utføre de plikter som pålå den suspen
derte.
4. Saken forelegges for første medlemsmøte til
behandling.
5. Blir suspensjonen fra tillitsvervet stadfestet
på medlemsmøtet, foretas også dette valg
av ny tillitsmann i stedet for den suspen
derte.
6. Har den suspenderte lønn som tillitsmann,
kan suspensjonen skje med eller uten bibe
hold av lønnen.
7. Den suspenderte kan innen en måned etter
at han har fått varsel om suspensjonen på
klage denne til forbundsstyret, som kan på
legge foreningen å holde medlemsmøte til
behandling av saken.
8. Når suspensjonssaken er endelig avgjort
kan foreningen ta opp spørsmålet om ute
lukking av den suspenderte.
9. Funksjonærer i foreningen kan oppsies av
styret med de frister som er fastsatt i tilset
tingsvilkåra. De kan avskjediges av styret
. om det mener å ha rettslig grunnlag for det.
§ 13.
Oppløsning av foreningen.
1. Foreningen kan ikke oppløses uten for
bundsstyrets godkjenning.
2. Om foreningen oppløses, tilfaller alltid for
eningens aktiva forbundskassen.
§ 14.
Tolking av disse vedtekter.
Tolking av disse vedtekter og tvister om
hvordan de skal forståes kan ikke prøves ved
de sivile domstoler. De blir avgjort av forbunds
styret med rett til klage til landsstyret eller
førstkommende landsmøte. På samme måte av
gjøres organisasjonsmessige tvistespørsmål som
ikke direkte er løst i vedtektene.

§ 15.
Særvedtektene.
Cta foreningen finner det nødvendig har den
rett til å gjøre vedtak om tillegg til disse ved
tekter for sin lokale virksomhet. De skal legges
fram for forbundsstyret og godkjennes av det.

Regler om valg av representanter til Landsorganisasjonens
kongress.

INNLEDNING
Som det fremgår av de innledende bemerkninger har komi
teen som har utarbeidet forslag til normalvedtekter for forbun
dene og fagforeningene også utarbeidet regler om valg av repre
sentanter til Landsorganisasjonens kongress. Disse regler skal
tas inn i forbundenes vedtekter som del III.
Når det gjelder regler for valg av representanter til Lands
organisasjonens kongress, er det ikke noen adgang for de en
kelte forbund å fravike disse regler, selv om det medfører en
dring i den tidligere praktiserte ordning.
De regler som er vedtatt av Landsorganisasjonens repre
sentantskap er følgende:

menn ut til fagforeningen, som foretar det
endelige valg i samsvar med reglene i
Landsorganisasjonens vedtekter.
5. Valget av representanter skal finne sted
etterat dagsordenen til kongressen er be
handlet. I dette møte kan ikke andre saker
føres opp på dagsordenen for foreningen.
6. Valget av representanter skjer under ett for
hele landet.
I fagforeningsmøtene avgir hver enkelt
stemme på så mange representanter med
personlige varamenn som forbundet har
rett til.
For øvrig vises til Landsorganisasjonens
vedtekter § 5.

DAGSORDENENS PUNKT 3B
Innkomne forslag til forandringer av forbundets lover.

Avd. 75, Giken Gruvearbeiderforening foreslår:
§ 3. Kontingentens størrelse.

Del III.
REGLER

om valg av representanter til Landsorganisasjo
nens kongress.
1. Såsnart innkalling til kongress er foretatt
sender forbundsstyret melding til hver fag
forening om det med anmodning om innen
en av forbundsstyret fastsatt frist å fram
komme med forslag på representanter.
2. Etter at forslagene er kommet inn, foretar
forbundsstyret den endelige innstilling. Det
skal såvidt mulig tas omsyn til at de for
skjellige landsdeler og yrker blir represen
tert.
3. Er forbundets landsmøte berammet når
meldingen om kongressen blir gitt, kan inn
stillingen av representanter med varamenn
foretas av landsmøtet.
4. Sammen med dagsordenen til kongressen
sendes forbundsstyrets, eventuelt landsmø
tets innstilling på representanter med vara-
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Punkt 1 får følgende ordlyd:
Til fremme av forbundets formål innbetaler avdelingene av
hvert medlems ukekontingent til forbundet kr. 1.30 for heltbetalende og kr. 0.75 for halvtbetalende medlemmer, samt kr. 0.15
for F.-merker.
Punktene 2 og 3 blir å forandre i samsvar hermed.
Motivering på landsmøtet.
§ 5. Kontingentfrie medlemmer.

Fra avd. 35, Trondheim og Omegn Jernbanearb.forening.
Punkt 4 skal lyde:
Medlemmer som ikke har oppnådd æresmedlemsskap når de
går av med pensjon, kan erholde «hvilende rett» og er for fram
tida fritatt for kontingent. Medlemsboka må da innsendes til
forbundskontoret og påføres sådan bevitnelse.
Dette gjelder også medlemmer som går av med pensjon før
oppnådd pensjonsalder på grunn av skade eller svekket helbred.
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Motivering:
,
fra at pensjonen ikke strekker til for mer enn
SKatter og det nødvendige til livets opphold.
§ 10. Landsmøtet.

Avd. 75, Giken Gruvearbeiderforening, foreslår:
Punkt 2, får følgende ordlyd:.....................................
Valg av representanter til landsmøtet foregår etter følgende
regler: 1 representant for det første fylte 40-tall og siden 1 for
hvert fylt 100-tall medlemmer. Forøvrig uforandret.
Motivering på landsmøtet.
§ 11. Avstemninger.

Avd. 75, Giken Grubearbeiderforening, foreslår:
Over viktige spørsmål skal styret mellom landsmøtene la
ioreta avstemning innen forbundet. Ved alle avstemninger, også
over lønns- og tariffavtaler, gjelder simpelt stemmeflertall Av
delingene innsender til hovedkontoret de avgitte stemmer for
og imot.
Motivering på landsmøtet.
§ 14. Formannen og nestformannen.

Avd. 473, Kjemåga Jernbanearbeiderforening, foreslår:
Ny setning først i punkt 2, lydende:
Ved valg av formann i N.A.F. holdes hemmelig avstemning.

Motivering:
Når medlemmet er fylt 65 år, er vedkommende utslitt og
er ingen arbeidskar lenger. Forsikringsbeløpet vil da være en
stor hjelp og en kjærkommen gave. Det er vel ikke uvedkom
mende som skal nyte godt av det medlemmet har slitt for og
ofret gjennom tiden. Det er i livet medlemmet burde få godt
av forsikringsbeløpet, og at det ikke blir utbetalt etter dets død.
§ 19. Stedlige styrer.

Avd. 136, Sarpsborg og Tune Arbeidsmannsforening foreslår:
Punkt 1, skal lyde:
I byer eller landdistrikter hvor det er en eller flere avde
linger tilsluttet forbundet, skal disse opprette stedlige styrer
som består av en eller flere representanter for hver av de til
sluttede avdelinger.
Motivering blir gitt på landsmøtet.
§ 23. Utvandrede medlemmer.

Knaben Grubearbeiderforening foreslår:
«3 år» forandres til «5 år».
Motivering:
Vår forening har mange av sine medlemmer i Amerika og
noen av dem har opptil 20 års sammenhengende medlemsskap.
Vi synes derfor det ville være urettferdig om disse skulle miste
sine rettigheter i de tilfelle de ville bli i utlandet utover den tid
som forbundsloven bestemmer angående «hvilende rettigheter».
§ 34. Særlover.

§ 17. Forsikringskassen.

Avd. 438, Tverland Jernbanearbeiderforening, foreslår:
Forsikringsbeløpet på kr. 1 000.00 ved innbetalt 500 ordinære
merker forhøyes til kr. 1 500.00.
Motivering på landsmøtet.
§ 17. Forsikringskassen.

Avd.484, Sørfjordens Arbeidsmannsforening foreslårPunkt 4, skal lyde:
Når et medlem blir 65 år og har oppfylt alle sine forpliktel
ser til Norsk Arbeidsmandsforbund, blir forsikringsbeløpet å
utbetale medlemmet i sin helhet ved fylte 65 år

Avd. 405, Røssåga Anleggsarbeiderforening, foreslår:
Utdrag til særlover for avdelingene skal utarbeides av for
bundet.
Representantskapet uttaler:
Det vises til representa.ntskapets vedtak 26. september 1950.
De innsendte lovforslag forelegges landsmøtet.
DAGSOKDENENS PUNKT 4

Opplysningsvirksomheten.
Innledning om opplysningsvirksomheten og representantskapets forslag til vedtekter, inntatt side 83 i forbundets beret
ning 1949.
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DAGSORDENENS PUNKT 5
Forskjellige forslag.
J. Retten og plikten til arbeid.

Avd. 92, Bjørkåsen Gruvearbeiderforening foreslår:
Landsmøtet krever at Regjeringen og Stortinget søker å få
følgende lover vedtatt.
Loven om at retten og plikten til arbeid blir grunnlovfestet.
Motivering på landsmøtet.
Representantskapet uttaler:
En er prinsipielt enig i det syn som ligger til grunn for for
slaget.
2. Mer sammenhengende arbeid for vegarbeiderne.

Avd. 359, Bodø—Røsvik Vegarbeiderforening foreslår:
Der må søkes å få en ordning med at Statens vegarbeidere
kan få mere fast og sammenhengende arbeid.
Motivering:
Med de hyppige oppsigelser som vi har her i Nordland ved
vegvesenet, er det svært få arbeidere som får godt av de rettig
heter som vi har kjempet oss fram til, da der etter overenskom
sten skal være 12 måneders sammenhengende arbeid for å få
lønn under sykdom, og etter Arbeidervernloven ha fylt 25 år
og ha 5 års tjenestetid for å få rett til en måneds oppsigelse, blir
det bare et fåtall som kan nå disse goder.
Det viser seg at det ved flere tilfelle er blitt tildels stor
uenighet om disse spørsmål, som kunne vært unngått dersom
det var mere faste arbeidere ved vegarbeidsdriften, og ikke
som nå at arbeidet nesten må betraktes som sesongbetonet.

Motivering:
Det er jo en kjent sak at det hersker stor arbeidsledighet
i de tre nordligste fylker især om vinteren. Det finnes ikke noe
industri av betydning som kan beskjeftige arbeiderne når de
blir ledige i bygge- og anleggsvirksomheten.
AV den grunn må nødvendigvis slike anlegg som Nord
landsbanen og veganlegg få såpass bevilgning at arbeidsløsheten
kan reduseres til et minimum.
Representantskapet uttaler:
Representantskapet legger fram sin innstilling i saka på
landsmøtet.

4. Arbeidstiden ved tunnelarbeid.

Avd. 438, Tverland Jernbanearbeiderforening foreslår:
Arbeidstiden ved tunnelarbeid nedsettes til 40 timer pr. uke
for jernbane- og kraftanlegg.
Motivering:
Vi er av den oppfatning at arbeid i lange tunneller er like
usundt som arbeid i gruver under dagen. Av den grunn skulle
arbeidstiden være den samme.
Representantskapet uttaler:
Forbundsstyret pålegges fortsatt å arbeide for gjennom
føring av 40 timers uke for tunnelarbeidere.

5. Arbeidstiden i gruver og sunnhetsfarlige bedrifter.

Representantskapet uttaler:
En er enig i at der fremmes krav om en mer sammenhen
gende arbeidsdrift og stabilere arbeidsstokk ved vegarbeids
driften.
3. Bcvilgninger til Nordlandsbanen.
Avd. 438, Tverland Jernbanearbeiderforening foreslår:
Forbundet går inn for å få forhøyet bevilgningene til Nordlandsbaneanlegget til minst 20 millioner pr. år.
54

Avd. 92, Bjørkåsen Gruvearbeiderforening, foreslår:
Landsmøtet pålegger forbundsstyret i samarbeid med andre
interesserte forbund å medvirke til å få arbeidstiden i gruveindustrien og andre sunnhetsfarlige bedrifter satt til 6 timers
skift.
Motivering på landsmøtet.
Representantskapet uttaler:
Kravet kan ikke fremmes på det nåværende tidspunkt.
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6. Arbeidstiden i gruver under dagen.

Avd. 92, Bjørkåsen Gruvearbeiderforening, foreslår:
Forbundet søker å få inntatt en bestemmelse i avtalen som
gir arbeiderne under dagen tilbake den tidligere rett de hadde
til å nyte medbrakt mat i de i arbeidstiden fallende pauser.
Motivering:
Ut fra de erfaringer vi har med hensyn til produksjonskapa
siteten i den tid arbeidstiden har vært 40 timer pr. uke utenom
spisetiden, tør vi trygt sette fram et slikt forslag. Det har i denne
tid vist seg at arbeiderne gjennom egen planlegging av arbeidet
har kunnet oppnå samme effekt pr. skift som tidligere. For dem
som kjenner gruvearbeidet og dets egenart er det helt klart at
det er et bestemt arbeid som skal utføres pr. skift enten skiftet
er 10 eller 5 timer, og med de hjelpemidler som i dag er til rå
dighet er det mulig å utføre dette arbeid på skiftet hvor spise
pausen er inkludert.
Representantskapet uttaler:
En tilrår at forslaget ikke blir fremmet på det nåværende
tidspunkt.

8. Alderstrygden.

Avd. 92, Bjørkåsen Gruvearbeiderforening, foreslår:
Det pålegges forbundsstyret å arbeide for at aldersgrensen
for arbeidere som har fått sin invaliditet satt til 30 pst. eller
mer på grunn av yrkessykdommer eller andre skader, skal
få alderstrygd fra fylte 60 år.
Motivering:
Det er få, for ikke å si ingen gruvearbeidere som oppnår å
få aldertrygden på grunn av at deres levetid ikke når opp til
70 år.
Når så disse arbeidere er klar over dette, er det ikke med
rnegen glede de betaler alderstrygavgiften i samme grad som de
som har sjangser til å få den. Ved å sette aldersgrensen til 60 år,
vil det være endel som har håp om å få trygd .En slik nedset
telse av alder grensen er bare å gjennomføre et rettferdighetskrav for dem som er ute av stand til å delta i arbeidet på grunn
av skader som er påført dem helt uforskyldt.
Representantskapet uttaler:
Forslaget bør oversendes det nye forbundsstyret.

7. Nasjonalisering av gruveindustrien i Norge.

Avd. 92, Bjørkåsen Gruvearbeiderforening, foreslår:
Under hensyntagen til den stilling gruveindustrien i Norge
er i, at den i stor utstrekning eies og drives av utenlandske monopolfirmaer og at det i en hel del gruver aldri blir noe igjen til
kommunale skatter, heller ikke skatter til staten, vil Bjørkåsen
Grubearbeiderforening foreslå at Norsk Arbeidsmandsforbunds
landsmøte vedtar at det er enig i at denne industri hurtigst blir
nasjonalisert.
Forbundet henvender seg straks til Regjeringen som må
finne de nødvendige tiltak for å gjennomføre dette krav.
For å sikre en rasjonell og samfunnsmessig forsvarlig ut
nyttelse av en nasjonalisert industri, må arbeiderklassen ha den
fulle kontroll av industrien.
Gruvearbeiderne krever derfor selv å få velge sine repre
sentanter i ledelsen.
Motivering nærmere på landsmøtet.
Representantskapet uttaler:
En viser til vedtaket som ble fattet på landsmøtet 1948.
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9. Opphevelse av Lønnsnemnda.

Avd. 473, Kjemåga Jernbanearbeiderforening, foreslår:
Etter den flertallsbeslutning på landsmøtet i 1948 som gikk
ut på at Lønnsnemnda skulle opphøre, foreslår avd. 473 at det
så snart som mulig blir tatt forholdsregler til at Lønnsnemnda
opphører, og at det igjen blir frie forhandlinger.
Motivering på landsmøtet.
Representantskapet uttaler:
Forslaget kan ikke tilrådes vedtatt. Representanten Moljord, stemmer for at foreningens forslag vedtas.
10. Lov om organisasjonsplikt.

Avd. 405, Røssåga Jernbanearbeiderforening ,foreslår:
Forbundet må få gjennomført lov om organisasjonsplikt
på de arbeidsplasser som sorterer inn under N.A.F.
Motivering på landsmøtet.
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Representantskapet uttaler:
Representantskapet vil legge fram innstilling på landsmøtet.
11. Stønad til ferie.

Avd. 405, Røssåga Jernbanearbeiderforening ,foreslår:
Det tas skritt til økonomisk hjelp til ferie for slitte hus
mødre, enker og fraskilte. Forbundet ordner med merker som
hvert medlem kjøper 1 av hvert år til en pris av kr. 1.00. Alle
andre forbund oppfordres til å gjøre det samme.
Motivering på landsmøtet.
Representantskapet uttaler:
En tilrår at forslaget oversendes Landsorganisasjonen.
12. Avstemninger.

1. Rognan Jernbanearbeiderforening, foreslår:
Landsmøtet tar avstand fra de nye avstemningsregler over
tarifforslag og pålegger forbundets representanter i L.O.s repre
sentantskap å arbeide for opphevelse av disse.
Motivering:
Et møteflertalls avgjørelse må være bindende, selvom ikke
% av medlemstallet har deltatt.
Representantskapet uttaler:
Forslaget kan ikke tilrådes vedtatt. Representanten Moljord, stemmer for at foreningens forslag vedtas.
2.Avd. 461, Egersund Jernbanearbeiderforening foreslår:
Forbundsloven må ha en bestemmelse som gir foreningene
rett og plikt til å foreta linjeavstemning ved viktige avstemnin
ger for å få fram et avstemningsresultat som en kan være tjent
med.
Motivering:
I det vi viser til avstemningen over Riksmeglingsmannens
forslag i 1949 og avstemningen over lønnskompensasjonsforslaget i 1950, anser vi en slik bestemmelse for helt nødvendig.
Representantskapet uttaler:
En kan ikke tilrå at bestemmelsene inntas i lovene. For
slaget oversendes forbundsstyret.
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13. Dannelse av eget forbund for lastebileiere.

Avd. 415, Troms Vegvesens Sjåfør- og Lastebilforening,
foreslår:
Landsmøtet pålegger forbundsstyret å oppta forhandlinger
med Landsorganisasjonen om dannelse av eget forbund for
lastebileiere med egen bil, eller å samle alle lastebileiere som
gruppe i et bestemt fagforbund.
Motivering:
Sjåfører med egen bil er, som forholdet nå er, en klasse ar
beidere som har liten betingelse for å hevde seg i og med at vi
står splittet opp i flere forbund. Den vesentlige del er selvføl
gelig i Transportarbeiderforbundet, mens andre er i Lastebileierforbundet og en del i Arbeidsmandsforbundet, mens en god del
er uorganisert. Resultatet er at intet forbund kan gå inn for disse
folk med full kraft så lenge de nåværende forhold varer.
Representantskapet uttaler:
Forslaget kan ikke tilrådes vedtatt.
14. Sosiale goder — lastebileierne.

Avd. 415, Troms Vegvesens Sjåfør- og Lastebilforening,
foreslår:
Landsmøtet pålegger forbundsstyret å gå inn med krav til
Vegdirektoratet om at sjåfører med egen bil, som arbeider i veg
vesenets tjeneste, i likhet med andre arbeidere blir gjort del
aktig i de sosiale goder, i første rekke at vegvesenet blir å be
trakte som arbeidsgiver med plikt til å holde dem innmeldt i
Trygdekassen.
Motivering:
Før siste krig var sjåfører med egen bil i likhet med andre
arbeidere som arbeidet i vegvesenet, av vegvesenet innmeldt i
Trygdekassen og fikk feriegodtgjørelse og forøvrig de samme
goder som andre arbeidere. Imidlertid har Prisdirektoratet ment
at vi er våre egne arbeidsgivere og blir å betrakte som sådanne.
Dette har medført at lastebileierne ved Vegvesenet selv har måt
tet ordne med trygdekassespørsmålet som frivillige medlemmer,
og har likeledes mistet feriegodtgjørelsen. Da lastebileierne som
er sysselsatt i vegvesenet fortsatt anser seg i klasse med andre
arbeidere og nytter bilen som verktøy til arbeidets utførelse, an59

moder vi om at forbundet opptar saka på ny med sikte på at vi
kan komme tilbake til det samme forhold som var gjeldende
før krigen.
Representantskapet uttaler:
Forslaget tilrådes vedtatt.

15. Ansettelse av vegvoktere.

Avd. 415, Troms Vegvesens Sjåfør- og Lastebilforening,
foreslår:
Landsmøtet pålegger forbundsstyret å oppta forhand
linger med Vegdirektoratet om at det blir ansatt vegvoktere på
de vegstrekninger av riks- og fylkesveger hvor det nå ikke er
ansatt vegvoktere.
Motivering:
I Troms fylke er det flere vegstrekninger hvor det ikke er
ansatt vegvoktere. Dette medfører i første rekke store vansker
for brøytesjåførene under brøytingen om vinteren, i det en ikke
har noen å vende seg til når forskjellige vansker oppstår under
arbeidet.
Vi har forøvrig brakt i erfaring at der av enkelte vegoppsynsmenn arbeides med spørsmålet om at vegvoktere i stor ut
strekning skal sløyfes, og i disses sted inntas såkalte faste ar
beidere, som skal utføre en vegvokters arbeidsoppdrag.
Hvis en slik ordning skulle blir gjennomført, mener vi at
dette vil virke meget uheldig for vegarbeidsdriften i sin helhet.
Bortsett fra at en slik ordning sikkert vil bli mere kostbar for
vegarbeidsdriften, vil den også bli mindre effektiv, idet en må
regne med at de såkalte faste arbeidere kan bli mere eller min
dre tilfeldige og ofte kan bli skiftet ut med andre arbeidere
etter vedkommende oppsynsmanns forgodtbefinnende.
Representantskapet uttaler:
En rår til at forslaget oversendes forbundsstyret. I forbin
delse med forbundets landsmøte, vil det bli holdt en vegvokterkonferanse.
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16. Ansiennitetsbestemmelser ved vegvesenet.

Avd. 415, Troms Vegvesens Sjåfør- og Lastebilforening,
foreslår:
Landsmøtet pålegger forbundsstyret å oppta forhandlinger
med Vegdirektoratet om at ansiennitetsbestemmelsene blir over
holdt i praksis.
Motivering:
En rekke oppsynsmenn i vårt fylke praktiserer ikke over
enskomstens ansiennitetsbestemmelser slik som de er bestemt og
ment å være. I flere tilfelle forbigår oppsynsmennene vedkom
mende bileiers ansiennitet og uttar bileiere etter eget forgodt
befinnende.
Representantskapet uttaler: .
En tilrår forslaget vedtatt.
17. Heving av timelønnen for vegvedlikeholdsarbeidere — mer
stabil arbeidsordning.

Avd. 468, Søndre Land Vegvokterforening, foreslår:
Landsmøtet henstiller til forbundet å arbeide for å få hevet
timelønnen for vegvedlikeholdsarbeiderne, samt å få gjennom
ført en mer stabil arbeidsordning.
Motivering:
Da særlig vedlikeholdsarbeiderne ligger på den laveste ti
melønn innen organisasjonene, og dertil har usikre arbeidsfor
hold, bør det legges særlig vekt på og arbeides intens for å sikre
disse arbeidere en bedre eksistens.
Representantskapet uttaler:
Forslaget tilrådes vedtatt, men spørsmålet må løses ved
tariffrevisjon.
18. Dietgodtgjørelse — vegvesenet.

Avd. 65, Fåberg Vegarbeiderforening, foreslår:
II, punkt 1, i overenskomsten for Statens vegarbeidsdrift
forandres til:
«De arbeidere som på grunn av arbeidsstedets beliggenhet
må overnatte utenfor sitt hjemsted ,skal gis diettillegg på minst
kr. 5.00 pr. døgn i tillegg til sin ordinære lønn». Landsmøtet går
inn for å forhøye dietgodtgjørelsen.
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Motivering:
Denne forandring foreslås for å unngå misbruk.av denne
paragraf fra driftsledelsens side.
Representantskapet foreslår:
Saken må løses ved tariffrevisjon.
19. Sykkelgodtgjørelse til vegarbeidere.

Avd. 246, Modum Vegarbeiderforening, foreslår:
Vegarbeidere som bruker sykkel på arbeidet, får sykkel
godtgjørelse uten å søke vegvesenet om det.
Motivering på landsmøtet.
Representantskapet uttaler:
Saken må løses ved tariffrevisjon.
20. Lønn under sykdom — gruvearbeiderne.

1. Avd. 44, Grubernes Arbeidsmannsforening, og avd. 53,
«Nordens Klippe», foreslår:
Krav om lønn under sykdom og skader ved bergverkene,
som strandet ved siste tariffrevisjon, fremmes ved første anled
ning.
Motivering på landsmøtet.
Representantskapet uttaler:
Forslaget tilrådes vedtatt, men spørsmålet må løses ved
tariffrevisjon.
2. Avd. 125, Mofjellets Grubearbeiderforening, foreslår:
Kravet om lønn under sykdom reises.
Motivering:
Lønn under sykdom er i stor utstrekning gjennomført for
andre industrier, men bergverksindustrien står tilbake. Gruve
arbeiderne krever at dette spørsmål tas opp til bearbeidelse og
forsøkes gjennomført konsekvent også for dem.
Representantskapet uttaler:
Forslaget tilrådes vedtatt, men spørsmålet må løses ved
tariffrevisjon.

3. Avd. 69, Malmo Gruvearbeiderforening, foreslår:
Landsmøtet gir forbundets styre i oppdrag — snarest og se
nest ved kommende tarifforhandlinger for gruveindustrien —
å oppta kravet om lønn under sykdom og skade under arbeidet
og på veg til og fra arbeidet.
Motivering på landsmøtet.
Representantskapet uttaler:
Forslaget tilrådes vedtatt, men spørsmålet må løses ved
tariffrevisjon.
21. Feriegodtgjørelse.

Avd. 44, Grubernes Arbeidsmannsforening og
avd. 53, «Nordens Klippe» foreslår:
Feriegodtgjørelsen for de lavestlønte forhøyes prosentvis.
Motivering:
Den store forskjell på inntekten for timelønte og akkordar
beidere gjør at ferielønnen ikke strekker til for timelønte slik at
de kan ta noen ferie, men må bare bruke ferielønnen til un
derhold m. v.
Representantskapet uttaler:
Forslaget tilrådes vedtatt, men spørsmålet må løses ved
tariffrevisjon.
22. Ferie for gruvearbeiderne.

Avd. 125, Mofjellets Gruvearbeiderforening, foreslår:
Ferielovens bestemmelser om oppstykking av 3 ukers ferie
omgjøres for gruvearbeiderne til 3 ukers sammenhengende ferie
i sommerhalvåret.
Motivering:
Gruvearbeiderne er av den mening at feriebestemmelsene i
dag er forkastelige for nevnte industri, helse- og rekreasjonsmessig sett.
Representantskapet uttaler:
Forslaget tilrådes vedtatt, men spørsmålet må løses ved
tariffrevisjon.
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23. Faste arbeidere ved statens jernbaneanlegg.

Avd. 461, Egersund Jernbanearbeiderforening, foreslår:
^Det pålegges forbundsstyret å arbeide for å få inn i over
enskomsten for Statens jernbaneanlegg bestemmelse om at hver
arbeider som er pensjonsberettiget, er å betrakte som fast ar
beider.
Motivering:
Yår forening finner at den nåværende form i bestemmelsen
om ansiennitetsspørsmål ikke er i takt med utviklingen. Derfor
bør landsmøtet pålegge det kommende forbundsstyre å sørge
for at bestemmelsene får en slik ordlyd som antydet i forslaget.
Yi mener det også må være en fordel for staten å ha en fast
arbeidsstokk.

Representantskapet uttaler:
Forslaget oversendes det nye forbundsstyret. Spørsmålet sø
kes løst ved tariffrevisjon.
2f>. Lønn under sykdom — jernbaneanleggene.

§ 24. Lønn under sykdom.
Pkt. 1 «som varer mere enn 12 arbeidsdager» strykes.
Motivering på landsmøtet.
Representantskapet uttaler:
Det foreliggende krav er allerede opptatt til forhandling
med statsbanenes hovedstyre.
27. Akkordsystem — normailønn ved jernbaneanleggene.

Representantskapet uttaler:
Forslaget kan ikke tilrådes vedtatt i sin nåværende form.
Foreslåes oversendt forbundsstyret, som pålegges å arbeide
videre med saken. Den tas opp ved første tariffrevisjon.
24. Overenskomsten for statens jernbane- og kraftanlegg.

Avd. 405, Røssåga Anleggsarbeiderforening, foreslår:
Hovedavtalen skal inngå som første del i overenskomsten
for statens jernbane- og kraftanlegg.
Motivering på landsmøtet.
Representantskapet uttaler:
Forslaget tilrådes vedtatt. Representanten, Moljord ønsker
å se motiveringen fra foreningen, før han tar stilling til forslaget.
25. Fri befordring — jernbaneanleggene.

Avd. 325, Stavanger og Omegns Jernbanearbeiderforening,.
foreslår:
§ 20 i overenskomsten gis følgende tilføyelse:
«Og for barn over 18 år som lider av nedsatte åndsevner
eller annen uhelbredelig sykdom, og som arbeideren har til full
forsørgelse».
Motivering på landsmøtet.
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Avd. 35, Trondheim og Omegn Jernbanearbeiderforening,
foreslår:
Landsmøtet pålegger forbundet å arbeide for et bedre
akkordsystem ved anleggene, eventuelt normailønn.
Motivering:
Det akkordsystem som praktiseres ved jernbaneanleggene
er forkastelig, særlig på grunn av at Hovedstyret for N.S.B. til
stadighet pokker på en av dem bestemt gjennomsnittsfor tjeneste.
Dette fører til en stadig forandring av akkordprisene i den
grad at det skaper misnøye og har innflytelse både på arbeids
gleden og arbeidsytelsen.
Kan en ikke komme fram til et mer rettferdig akkordsy
stem, er det etter vår mening bedre for alle parter å komme over
til normailønn.
Representantskapet uttaler:
Foreningen gis høve til å oppta spørsmålet ved første tariff
revisjon.
28. Pensjonsspørsmålet for gruvearbeidere.

Avd. 125, Mofjellets Gruvearbeiderforening, foreslår:
Spørsmålet om en fullstendig pensjonsordning for samtlige
arbeidere i bergverksindustrien tas opp og søkes gjennomført.
Motivering på landsmøtet.
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Representantskapet uttaler:
Forslaget tilrådes vedtatt.
29. Pensjonstrygd for Statens arbeidere.

1-Avd. 35, Trondheim og Omegns Jernbanearbeiderforening
ioreslar:
Landsmøtet pålegger forbundet å medvirke til at arbeidere
som er ved samme bedrift hele året får beregnet 12 pensionsgivende måneder pr. år.
Motivering på landsmøtet.
2. Avd. 269, Målselv Vegarbeiderforening, foreslår:
... Gnmrd^gfit £or pensjon til statens arbeidere må forbedres
slik at alle år regnes som fulle år, ikke som nå at en regner om
arbeidstimer til måneder + år. Derved taper de fleste arbeidere
i Nord-Norge sin pensjon.
Motivering:
Vi er klar over at det vil koste mange flere penger i den
første tiden, men når uretten kommer så klart fram kan vi ikke
unnlate å si fra om dette.
Vegarbeiderne i Nord-Norge far ikke fulle arbeidsår, grun
net naturhindringer og manglende bevilgninger. Vedlikeholds
arbeiderne, som er disponible til alle tider, når heller ikke på
noen jnåte opp til full pensjon, medmindre alle påbegynte ar
beidsår blir regnet som pensjonsår. Hertil er å bemerke at arbeider en da har deltatt i alt arbeid arbeidsgiveren har kunne skaffe.
Representantskapet uttaler:
Representantskapet vil fremme uttalelse i spørsmålet om
pensjonstrygden for statens arbeidere på landsmøtet.
30. Pensjonsordning — vegarbeidere.

Avd. 483, Os Vegarbeiderforening foreslår:
Forbundet framsetter krav til fylkene og kommunene om at
de forplikter seg til å opprette pensjonsforhold for sine vegar
beidere i likhet med den pensjonsordning som nå er opprettet
for statens arbeidere.
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Motivering:
Et stort antall vegarbeidere blir beskjeftiget vekselvis ved
statens, fylkenes og kommunenes vegarbeidsdrift. Dersom ar
beidstiden for disse arbeidere bare skal regnes med for den tid
de har arbeidet ved statens vegarbeidsdrift, vil det bare bli et
fåtall som etter en lang og slitsom arbeidsdag oppnår full pen
sjon.
31. Opplysningsarbeidet.

Avd 44, Grubernes Arbeid.smannsforening og
avd. 53, «Nordens Klippe».
Foreslår at det må bli holdt særskilte kurs for Finnmark,
og gjør merksam på at Finnmark må bli mer tilgodesett i de
påtenkte produksj onsutvalgskurs.
Motivering:
Da forbundet har mange avdelinger i Finnmark, skulle det
være betryggende for et godt resultat. Da de kurser som hittil
har vært holdt har vært utenfor landsdelen, og med de ufor
holdsmessig lange avstander er blitt ekstra kostbare for for
bundet og avdelingene, skulle således et kurs i Finnmark være
berettiget.
Når det gjelder produksj onsutvalgskurs vil det få meget
stor betydning for A/S Sydvarangers vedk.
Representantskapet uttaler:
Arbeidernes Opplysningsforbund har ut fra det samme syn
som er hevdet i motiveringen fra Kirkenesavdelingene, i de
senere år gått inn for avholdelse av særskilte kurs for NordNorge. Forbundet har ytet flere stipendier til disse kursene, som
har vært forbeholdt de av forbundets medlemmer som er bosatt
i Nordland, Troms og Finnmark. Etter forholdene har vårt for
bund vært godt representert på Nord-Norgeskursene.
Forbundets opplysningsvirksomhet er satt opp som eget
punkt på landsmøtets dagsorden. De retningslinjer som ble ved
tatt for dette arbeid på representantskapets møte i desember
1949 og som er tatt inn i beretningen for samme år, vil bli tatt
opp på landsmøtet.
Forslaget om særskilte kurs for Finnmark, foreslåes over
sendt det nye forbundsstyret.
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32. Yrkesstipend.
1. Avd. 498, Skjeggestad Jernbanearbeiderforening foreslår:
Forbundets landsmøte opptar til behandling representantskapets vedtak av 6. desember 1949 om nye statutter for yrkesstipend.
Vi krever at yrkesstipend blir å yte som før Representantskapets vedtak av 6. desember 1949.
Motivering på landsmøtet.
Representantskapet uttaler:
Forslaget kan ikke tilrådes vedtatt.
2. Avd. 111, Løkken Gruvearbeiderforening, foreslår:
Det gis stipend inntil kr. 200.00 til yrkeskurs for medlem
mers barn, når forbundsstyret finner at yrket kommer inn under
forbundets virkeområde. Medlemmet må ha minst 10 års med
lemsskap.
Motivering:
Når vår forening har opptatt dette forslag er det i første
rekke av lokale forhold, at vi har yrkesskole på stedet. Mange
eldre medlemmer har sønner som ikke har oppnådd den alder
at de kan ta hvilket som helst arbeid, og disse tar da yrkessko
len for å lære seg et fag.
Det ville således være en stor hjelp for medlemmet om for
bundet ytet et stipend, som i alle fall dekket utgiftene til skole
materiell.
Representantskapet uttaler:
Forslaget kan ikke tilrådes vedtatt. Ett mindretall på 9
stemmer for at forslaget fra Løkken blir anbefalt vedtatt.
33, Fraktutjevning.
Avd. 44, Grubernes Arbeidsmannsforening, og
avd. 53, «Nordens Klippe» foreslår:
Vi vil foreslå at forbundet inngår til statsmaktene med krav
om at det må foretas fraktutjevning for Finnmark på livsvik
tige forbruksvarer.
Motivering på landsmøtet.
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Representantskapet uttaler:
Representantskapet rår til at saken oversendes Landsorga
nisasjonen.
34. Betjentkontrakter.
Avd. 44, Grubernes Arbeidsmannsforening, og
avd. 53, «Nordens Klippe» foreslår:
Vi vil foreslå at forbundet gjennom L.O. reiser krav overfor
A/S Sydvaranger om at de få gjenstående kontrakter ved be
driften oppsies.
Motivering:
Foreningens medlemmer kan ikke lenger finne seg i at endel
av A/S Sydvarangers arbeidere skal ha særrettigheter framfor
de organiserte arbeidere. Disse «betjentkontrakter» er også til
hinder for foreningene og svekker foreningene i deres arbeid
for å oppnå 100 pst. organisasjon ved bedriften.
Forøvrig henvises til § 3, punkt 3 i Lov om arbeidstvister
v/ Pål Berg.
Representantskapet uttaler:
En erklærer seg enig i forslaget. Det pålegges det kommende
forbundsstyret i samråd med Landsorganisasjonen og forenin
gen og søke saken løst.
35. Fradrag i selvangivelse for medlemskontingent.
Avd. 315, Audnedalen Vegarbeiderforening, foreslår:
All medlemskontingent til Norsk Arbeidsmandsforbund som
blir innbetalt fra avdelingene må bli trukket fra i selvangivel
sen, og ikke som nå for bare det som går til Forsikringskassen
og Ulykkesforsikringen.
Motivering på landsmøtet.
Representantskapet uttaler:
En viser til skattelovens bestemmelser.
36. Særskilte merker for militærtjeneste.
Avd. 154, Skedsmo Arbeidsmannsforening, foreslår:
Det henstilles til landsmøtet at det innføres særskilte mer
ker for militærtjeneste i likhet med hva Norsk Jern- og Metall
arbeiderforbund har.
Motivering på landsmøtet.
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Representantskapet uttaler:
Forslaget kan ikke tilrådes vedtatt.
37. Forbundets gullmerke.

1. Avd. 101, Mo Arbeiderforening, foreslår:
Norsk Arbeidsmandsforbunds gullmerke tildeles de med
lemmer som har oppnådd 25 års sammenhengende medlemsskap
i fagorganisasjonen.
Motivering på landsmøtet.
2. Avd. 154, Skedsmo Arbeidsmannsforening, foreslår:
Medlemmer som har 25 års medlemsskap i Landsorganisa
sjonen bør ha rett til å få gullmerket, uansett hvilke forbund
medlemmet har vært tilsluttet.
Motivering på landsmøtet.
Representantskapet uttaler:
De 2 innkomne forslag kan ikke tilrådes vedtatt. En rår til
at det overfor landsorganisasjonen reises spørsmål om felles
gullmerke for langt medlemskap i fagorganisasjonen.
38. Forbundets representasjon på kongresser og landsmøter i andre
land.

Avd. 101, Mo Arbeiderforening, foreslår:
Landsmøtet fastslår at på landsmøter i Skandinavia og an
dre land, hvor forbundet er innbudt til å sende mer enn 1
representant, skal forbundet, om det sender mer enn 1 repre
sentant, være representert ved en av de faste tillitsmenn. De
øvrige velges av Representantskapet, eventuelt forbundsstyret
blandt forbundets medlemmer på arbeidsplassen.
Motivering på landsmøtet.

Motivering:
Forbundet har tidligere sendt skriv til foreningene med opp
fordring om å drive opplysningsarbeid om alkoholmisbruken.
Det har vist seg at på forbundets fester har enkelte blitt over
stadig beruset til skam og skade for den organisasjon de repre
senterer. Forbundets midler må ikke brukes til alkoholnytelse,
men til fremme av medlemmenes livsvilkår.
Representantskapet uttaler:
Forslaget kan ikke tilrådes vedtatt. Ett mindretall på 6
stemmer for at forslaget anbefales vedtatt.
40. Ansettelse av Oslo-sekretær.

Avd. 21, Oslo og Omegns Anleggsarbeiderforening, foreslår:
Landsmøtet ansetter en Oslo-sekretær, som får sitt virke i
Oslo og omegn.
Motivering:
De kompliserte organisasjonsforhold som er tilstede på de
forskjellige arbeidsplasser som tilhører vårt forbunds virkeom
råde i og utenfor Oslo, har sin årsak i at de for skjellige forbunds
virkeområder griper inn i hverandre og at det ofte skiftes ar
beidsplass. Herved oppstår vansker som de lokale avdelinger
ikke makter å ordne opp i alene. Det bør derfor ansettes en
mann som kan ta seg av forbundets interesser i Oslo og omegn.
Representantskapet uttaler:
Forslaget kan ikke tilrås vedtatt. Representantskapet vil
tilrå at forbundet i samarbeide med avd. 21, søker å få løst
spørsmålet om ansettelse av en fastlønnet tillitsmann i forenin
gen. 3 representanter stemmer for avdelingens forslag.

Representantskapet uttaler:
En rår til at forslaget blir oversendt det nye forbundsstyret.
39. Forbundets fester.

Avd. 445, Rognan Jernbanearbeiderforening, foreslår:
De fester forbundet arrangerer i forbindelse med Lands
møtet (eller andre møter) arrangeres uten servering av alkohol.
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