NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

"Dagsczden
TIL DET

23. åzdinæte Landsmøte
11. SEPTEMBER 1955

OSLO 1955 — ARBEIDERNES AKT! ET RY K K E R I
33>U&

Ar ll-Loo

Valg av representanter til forbundets 23. ordinære
landsmøte som holdes i Samfundshuset, Oslo, søndag
11. september 1955 og følgende dager.
Ved rundskriv nr. 2 av 14. januar 1955 til avdelingene, ble det
gitt melding om at forbundets 23. ordinære landsmøte skal holdes
11. september 1955 og følgende dager i Samfundshuset, Oslo.

Landsmøtet åpnes kl. 12.
Forbundsvedtektene § 5, punkt 3 og 4 gir forskrifter om etter
hvilke regler foreningene har adgang til å velge representanter til
landsmøtet.
De enkelte foreningers representasjon er beregnet i henhold
til innbetalt ordinær kontingent for månedene oktober, november
og desember 1954.
Vi viser til etterfølgende oppsatte fortegnelse hvorav framgår
foreningenes representasjonsrett.
De foreninger som alene ikke har 40 medlemmer gjennom
snittlig på grunnlag av innbetalt ordinær kontingent i de oven
nevnte måneder, velger i fellesskap representant i henhold til den
oppsatte fortegnelse.
Av den foreliggende fortegnelse framgår hvilke foreninger
som skal foreta valg i fellesskap.
Disse foreninger skal, om mulig, samarbeide om valget.
Det skal velges varamann for hver enkelt representant.
Under henvisning til foranstående skal foreningene foreta
valg på representanter og varamenn. Valgene skal ikke finne sted
før dagsordenen er behandlet av dem som skal delta i valget av
representanter.

Valgene bes foretatt snarest mulig så vedlagte fullmaktsblankett kan være innsendt til forbundets kontor, Møllergt. 3,
Oslo, senest 10. august 1955.
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Foreninger med rett til mer enn 1 representant:
Avd.
nr.
5.
21.
25.
44.
53.
69.
88.
111.
147.
240.
404.
405.

Antall
Foreningens navn.
merker.
Oslo Rengjøringskvinners Forening .... 6133
Oslo og omegn Arbeidsmandsforening . . 3283
Sør-Trøndelag Vegarb. Forening.... 2788
Grubernes Arbeidsmandsforening .............
2935
«Nordens Klippe», Kirkenes.............
2620
Malmo Gruvearbeiderforening .......................
4305
Sunndalen Arbeidsmandsforening .............. 4615
Løkken Gruvearbeiderforening .................. 6149
Orkanger Arbeidsmannsforening.... 5048
Holsvassdragets Anleggsarb.forening .... 3808
Bergen Vakt-og Renholdbetj.forening... . 2888
Røssåga Anleggsarbeiderforening ..............
5389

Antall
repr.
3
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
3

Foreninger med rett til i representant:
8.
10.
11.
12.
14.
19.
20.
22.
23.
32.
34.
38.
41.
42.
46.
51.
52.
57.
63.
70.
73.
74.
75.
78.

Grubearbeidernes Fagforening, Røros ....
Vigsnes Grubearbeiderforening ...................
Fredrikstad og omegn Arbeidsm.forening
Rjukan og omegn Arbeidsmandsforening
Rausand Grubearbeiderforening ...................
Sulitjelma Bygningsarbeiderforening ....
Sulitjelma Jern- og Metall arb.for....
769
Tunhovd Anleggsarbeiderforening ...............
Ålen Gruvearbeiderforening .............................
Knaben Gruvearbeiderforening ...................
Stord Arbeiderforenin .....................................
Inn-Trøndelag Vegarbeiderforening ....
Røros- Veg- og anleggsarbeiderforening . .
Sølvverksarbeidernes Fagforening ...............
Vaktmennenes Forening, Oslo...................
Folldal Gruvearbeiderforening.......... 2073
Follo Vegarbeiderforening
.............................
Notodden og omegn Arbeidsmandsfor. . .
Myntarbeidernes Fagforening .......................
Sandnes Arbeiderforening
............................
Jakobsbakken Gruvearbeiderforening . .
Vegarbeidernes Forening, pr. Mandal ....
Giken Gruvearbeiderforening .....................
Sagmo Gruvearbeiderforening .......................

767
1010
336
1396
873
570
603
651
955
937
575
542
824
1884
728
521
728
1284
861
963
2162
688

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

^v<^'
Antall
nr. Foreningens navn.
merker.
84. Eidsvold Arbeidsmandsforening ................
1056
91. Bærum Arbeidsmandsforening
................
565
92. Bjørkåsen Gruvearbeiderforening ...........
1974
98. Øvre Årdal Arbeiderforening ..................... 1114
99. Vestfold Vegarbeiderforening ..................... 1054
101. Mo Arbeiderforening .......................................
1339
102. Skonseng Jernbanearbeiderforening ....
622
125. Mofjellets Gruvearbeiderforening ............
643
129. Fjæremsfossen Anleggsarbeiderfor..............
751
131. Ringsaker Vegarbeiderforening ................
623
133. Arendal og omegn Vegarbeiderforening . .
986
136. Sarpsborg og Tune Arbeidsmandsfor. . .
1841
148. Nordre Vestfold Vegarbeiderforening . .
733
152. Sandvika-Asker Jernbanearb.forening . .
958
153. Norderhov-Tyristrand Vegarb.forening . .
532
154. Skedsmo Arbeidsmandsforening ................
1302
157. Skorovass Fagforening ..................................... 1478
160. Østfold Maskin- og Vegvokterforening . . 2058
162. Toten Arbeidsmandsforening .......................
1024
165. Hadeland Vegarbeiderforening
....................
813
166. Østfold Vegarbeiderforening
.........................
948
194. Eidanger Arbeidsmandsforening......
1287
204. Torp Arbeidsmandsforening................
527
214. Sandbek Gruvearbeiderforening ...................
1863
215. Mosjøen Arbeidsmandsforening ....................
716
227. Nedre Romerike Vegarbeiderforening . .
602
238. Haugarland Veg- og anleggsarbeiderfor,
562
242. Trysil Vegarbeiderforening .........................
559
245. Fyr- og Merkearbeidernes Forening .... 611
263. Kvinnenes Fagforening, Trondheim .... 1486
268. Lenvik Arbeidsmandsforening
........
633
284. Bodø og omegn Jernbanearbeiderforening 1098
299. Steinsfoss Anleggsarbeiderforening ....
727
325. Stavanger og omegn Arbeidsmandsforening 1935
343. Vinstra Kraftanleggsarbeiderforening . .
609
350. Andenes Arbeidsmandsforening ....................
660
352. Mo Jernbanearbeiderforening .........................
831
359. Bodø-Røsvik Vegarbeiderforening ..............
1052
363. Valnesfjord Jernbanearbeiderforening . .
677
377. Kabelvåg Havnearbeiderforening........
1115
401. Hamarfald og omegn Stenarbeiderforening
646

Antall
repr
1
1
i
1
1
1
1
1
l
1
1
1
l
1
1
1
1
1
1
1
i
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Avd.
nr.
411.
412.
417.
432.
438.
443.
445.
457.
490.
493.
496.
512.
517.
524.
528.
545.
552.

Antall
Foreningens navn.
merker.
Storfosshei Jernbanearbeiderforening
. .
652
3. distrikts Havnearbeiderforening..........
551
Aura Arbeidsmandsforening
...................
1649
Rusåga Jernbanearbeiderforening ..........
1419
Tverland Jernbanearbeiderforening .... 1222
Vask- og Renholdsforeningen, Stavanger 683
Rognan Jernbanearbeiderforening ..............
811
Nedre Telemark Vegvedlikeholdsarb.for.
1139
Gardermoen og omegn Arbeidsmandsfor.
605
Raufoss Arbeidsmandsforening ...................
673
Bårstad Gruvearbeiderforening ..................
636
Lista Arbeidsmandsforening
.......................
521
Bergen og omegn Jernbanearb.for.....
539
Hjartdal Arbeidsmandsforening ..............
1150
Vossebanens Jernbanearbeiderforening . .
628
Bergen og omegn Jernbanearbeiderfor. . .
621
Setså-Langset Jernbanearbeiderforening..
678

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

Foreninger som i felleskap velger representant:
Avd.
nr.

Foreningens navn.

Antall
repr.

Antall
merker.

Akershus fylke.
329.
174.

Nes Vegarbeiderforening .............................
Ullensaker Vegarbeiderforening ...................

5061
226J

1

89.
396.

Sørum-Blaker Vegarbeiderforening
.... 398j
Fet Vegarbeiderforening .................................
212]

1

310.
407.
383.

Ski Arbeidsmandsforening .........................
Enebakk Vegarbeiderforening ........................
Lørenskog Arbeidsmandsforening ...............

1

151.
168.
184.
420.

Rælingen Vegarbeiderforening....................
Nannestad Vegvokterforening .....................
Nittedal-Hakadal Arbeiderforening...........
Hurdal Arbeidsmandsforening....................

145.
201.

Nesodden Fagforening .....................................
Oppegård Arbeiderforening .............................

6

2851
156\
180

J

691
64I
136 |
276)
323)
344J

1

1

Avd.
nr. Foreningens navn.

Antall
merker.

Antall
repr.

Østfold fylke.
418.
475.

Skjeberg Arbeidsmandsforening ................
Halden og omegn Arbeidsmandsfor............

4281
266 |

1

144.
371.
482.
499.

Våler Vegarbeiderforening ........................
Råde Vegarbeiderforening
.........................
Askim Vask- og Rengjøringskv.for...........
Onsøy Arbeidsmandsforening ....................

2791
202 [
166 |
319]

1

172. Åmot Vegarbeider for.......................................
158. Elverum Vegarbeiderfor...................................

1821
504 ]

1

170.
31.
179.
171.

Stange Vegarbeiderforening ..........................
Romedal Vegarbeiderforening ....................
Nes og Furnes Vegarbeiderforening ....
Hamar Redskapssentral arb.for....................

dSS]
233 I
88 [
250

1

156. Sør-Odal Vegarbeiderforening ...................
383. Nord-Odal Vegarbeiderforening ................
175. Vinger og Eidskog Vegarbeiderfor...............

3061
195 l
414J

1

64.
82.
389.
455.

Tynset Veg- og anleggsarbeiderfor..............
Alvdal Arbeidsmandsforening ...................
Ytre Rendal Vegarbeiderforening ...........
Storelvdal Arbeidsmandsforening ..........

2601
2151
134 j
221)

1

458. Brandval Vegarbeiderforening....................
316. Hof Vegarbeiderforening .............................
274. Braskereidfoss Vegarbeiderfor......................
176. Åsnes Vegarbeiderforening .........................
177. Våler Vegvokterforening ..............................

68
92
26 ■
341
158

1

180. Grue Vegarbeiderforening..............................
308. Os Fagforening ................................................
192. Tolga Fagforening ...........................................
287. Osenreguleringen Anleggsarb.forening . .
424. Kvikne Vegarbeiderforening.........................
485. Nord-Østerdal Vegvokterforening ...........

209
109
89
43
147
118

1

Hedmark fylke.

J

7

Avd.
nr. Foreningens navn.

Antall
merker.

Antall
rep r.

Oppland fylke.
65. Fåberg Vegarbeiderforening...........
207. Øyer Vegarbeiderforening................
452. Biri og Snertingdal Vegarb.forening

402)
267 i
364 I

167.
414.
298.
497.
36.

Ringebu Vegarbeiderforening .........
Sel Vegarbeiderforening ..................
Vinstra Anleggsarb.forening.............
Kvam Kleberstenarb.forening .........
Ottadalen Anleggsarb.forening

223

294.
292.
107.
195.

Øye Vegarbeiderforening ..................
Hurum Arbeiderforening ..................
Åbjøra Anleggsarb.forening .............
Valdres Vegarbeiderforening .........

1

1

217.
272.
277.

Saggrenda Verks Fagforening ....................
Flesberg Vegvokterforening .........................
Kongsberg og Omegn Arb.m.forening
. .

152)
103 >
397 )

1

1.
108.
395.

Kaggefoss Anleggsarb.forening
................
Øvre Eiker Vegarbeiderforening ................
Gruppe Vestfossen ...........................................

417)
84}
47)

1

209.
428.
500.

Krødsherad Vegarbeiderforening
...........
Sigdal og Eggedal Vegarb.forening...........
Modum Vegvokterforening .........................

93]
154}
405]

1

246. Modum Vegarbeiderforening.........................
513. Embretsfoss Anleggsarb.forening ............

3911
320]

1

357. Gruppe Hemsedal ...........................................
261. Haugastøl Vegarbeiderforening ................
15. Ål Veg- og Anleggsarb.forening ...............
390. Hemsedal Vegarbeiderforening
...............

18]
337)
169)
7)

1

262. Røyken Vegarbeiderforening
155. Asker Arbeidsmannsforening

.....................
....................

182}
492]

1

183. Søndre Vestfold Vegarb.forening
............
143. Nedre Lågendalen Vegarb.forening...........

397 }
259]

1

312.
347.

Vestfold Vegvokterforening ........................
Larvik Omformeranl.arb.forening ...........

507}
156]

1

314.
94.

Slagen Arbeidsmannsforening ....................
Drammen og Omegn Jernbanearb.for. . .

256}
288 J

1

141. Tjøme Arbeiderforening .............................
235. Holmestrand kv. arbeiderforening ............
402. Sando Pukkverks Fagforening
...............
510. Horten og Omegn Arb.m. forening...........

152]
159 I
841
194]

1

1

J

468. Søndre Land Vegvokterforening . . .
464. Vardal Arbeidsmannsforening.........
231. Østre Toten Arbeidsmannsforening

1871
298 f

244. Land og Torpa Veg- og Vedlikeh.f. .
304. 0. Gausdal Vegarbeiderforening ...

348)
302}

228. N. Gudbrandsdal Vegv. forening . . .
239. Lom Vegarbeiderforening ..................
344. Bruvik Arbeiderforening ..................

312]
405 l

275. Eidsfoss Anleggsarb.forening
318. Dovre Arbeidsmannsforening

400 1
297 f

.........
.........

1

164)
266

Antall
repr.

70
144
28 ■
29T
143

341
61 l
151 f

Antall
merker.

58. Nesbyen Vegarbeiderforening .....................
159. Flå Vegarbeiderforening .............................
526. Pålsbu Anleggsarbeiderforening . ..............
169. Gol Vegarbeiderforening .............................
501. Gulsvik Jernbanearbeiderforening ...........

118

118
278

Avd.
nr. Foreningens navn.

1

177 J

1
1

70 J

1

Vestfold fylke.
Buskerud fylke.
507.
13.
163.
328.

Jevnaker Arbeidsmannsforening...............
Ringerike Arbeidsmannsforening
...........
Hole Vegarbeiderforening .................................
Ådal Vegarbeiderforening .................................

136)
Ill
218 [
343

1

441.
505.
237.
191.

Kirkebygda Anleggsarb.forening ...................
Hurum Vegarbeiderforening............................
Drammen Arbeidsmannsforening ...........
Buskerud Vegarbeiderforening
...............

186)
207 (
114)
160)

1

8

J

9

Avanr. Foreningens navn.

Antall
merker.

Antall
repr.

Telemark fylke.
16. Valberg Arbeiderforening ..............................
116. Seteren Kvartsbruddarb.for................................

345]

50. Bø Vegarbeiderforening
.............................
356. Sauherad Vegarbeiderforening.....................
278. Seljord Vegarbeiderforening ...................

113}
217 i
267J

421. Gransherad Vegarbeiderforening ...... ........
480. 0. Telemark Vegvokterforening ..................
222. Solum Vegarbeiderforening ........................

51}

442 i
62)

210. Skien Arbeidsmannsforening .....................
120. Gjerpen Arbeidsmannsforening ................

271
485

265. Søvitt Gruvearbeiderforening ....................
459. Søftestad Gruvearb.forening................ ..

285 ]
428 I

293.
375.
185.
478.
335.

Nissedal Vegarbeiderforening ...................
Drangedal Vegarbeiderforening ...............
Fyresdal Arbeidsm.forening........................
Lårdal Vegarbeiderforening ........................
Vest-Telemark Vegvokterforening ..........

3
379
153
125
210

281. Langfoss Arbeidsmannsforening................
410. Skafså Arbeidsmannsforening .....................

269

Antall
merker.

Antall
repr.

1

Valle Vegarbeiderforening
.......................
Evje kvinnelige Fagforening . . <...................
Bykle Vegarbedierforening ..........................
Eidbo og Borøy Vegarb.forening................
Evje Arbeiderforening . ...............................
Åmli Vegarbeiderforening.............................

128
51
128
123
168

1

1

321.
486.
479.
388.
7.
429.

Søndeled og Omegn Vegarb.forening ....
Hannås Anleggsarbeiderforening...............
Gjerstad Anleggsarbeiderforening ..........

214)
2941
66J

1

1

236.
488.
81.

1

277 [

*

Vest-Agder fylke.
^

.1

395

Aust-Agder fylke.
161.
67.
384.
367.

Aust-Agder Vegv.verkstedarb.for.
Arendal-Evje Vegarbeiderforening
Froland Vegarbeiderforening . . .
Dølemo Vegarbeiderforening . . .

196]
350
40 f
48)

1

422.
409.
559.
462.
126.

Lillesand og Omegn Vegarb.for. .
Gloserhei Gruvearb.forening.........
Gruppe Blakstad................................
Grimstad og Omegn Vegarb.for. .
Vegårdshei Vegarbeiderforening .

182
108
60 ■
134
275

1

10

Avd.
nr. Foreningens navn.

55.
72.
342.
426.
224.

Vest-Agder Riksvegvokterforening ...........
Kvinesdal-Fjotland Vegarb.for......................
Ånasira Vegarbeiderforening
....................
Høylandsfossen Arbeiderforening ...........
Eiken Vegarbeiderforening .........................

91
316
35
44
200

220.
18.
97.

Tveit og Randesund Vegarb.forening ....
Kristiansand og Omegn Arb.m.for. ......
Vennesla Vegarbeiderforening ....................

450]
265 1

416.
115.
295.
521.

Iveland Vegarbeiderforening
....................
Drangsholt-Kildalen Vegarb.for...
288^
Åseral og Omegn Vegarb.forening ...........
Skjerka Anleggsarbeiderforening
...........

65]

59.
315.

Farsund og Omegn Vegarb.forening
Audnedalen Vegarbeiderfor.............

....
2921

35

J

1

130 f
292)
3161

1

Rogaland fylke.
564.
296.

Ferkingstad Havneanl.arb.for........................
Fyr- og Dampskipsbesetn.for...................

290]
354]

477.
186.
252.
337.

Botne Arbeiderforening...................
Lysefallene Arbeiderforening ....................
Sandnes Arbeidsmannsforening ...............
Stavanger og Jæren Vegarb.for.....................

98]
1341
137 [
410)

11

Avd.
nr. Foreningens navn.

. . „
merker.

17. Jæren Jernbanearbeiderforening......... ..
535. Ogna Jernbanearbeiderforening ................

340]
2061

542. Lund Vegarbeiderforening .........................
461. Lgersund Jernbanearb.forening ..............
498. Skjeggestad Jernbanearb.for. . . . .. . . ’ ’ ’

395 ^
305 1
206}

406.
43.
495.
54.

196]
337
103 /
231 I

Skjold Vegarbeiderforening .........................
Sauda Anleggsarb.forening .........................
Nord-Rogaland Vegvokterforening ...........
Indre Ryfylke Vegarb.forening
...............

Antall
repr.

1
1

Bergen Vaktmesterforening
Hosanger Gruvearbéiderforening
Fjell Arbeiderforening ................
Sund Arbeiderforening

472
5
60
73

6.
2^4.
434.
489.
538.

Bruvik Arbeidsmannsforening
Voss og Omegn Vegarb.forening
Fosse Arbeidsmannsforening
Vossestrand Vegarb.forening
Avd. 538, Betonmast .....................

259. lysse-Døsvik Vegarb.forening ....................
326. Ulvik Anleggs- og Vegarb.lag ....................
24. Eidfjord Vegarbeiderforening ....................
471. Odda og Omegn Arb.m.forening................
546. Gravdal Gruvearb.forening .........................
561. Tokagjelet Vegarbeiderforening ................

2811
195
88 \
47 1
33 1
117
gg
49
166
129
177

56. Matre Arbeiderforening.................................
219. Nordre Stamlinje Vegarb.for.......................
249. Sveio Arbeidsmannsforening ...................

272 )
195 1
60 j

113.
423.
87.
338.

Askøy Anleggs- og Vegarb.forening ....
Leirvik og Omegn Arbeiderfor.....................
Vanvik Arbeidsmannsforening
...............
Sæbø Vegarbeiderforening
.........................

220]
122
143]
366

385.
119.
483.
516.

Antall
merker.

Haus Vegarbeiderforening . . . ...................
Kvam Arbeidsmannsforening .....................
Os Vegarbeiderforening..................................
Samnanger Vegarbeiderforening ................

Antall
repr.

143
217
306]
90]

*

Sogn og Fjordane fylke.
1

Hordaland fylke.
135.
205.
322.
218.

Avd.
nr. Foreningens navn.

1

1

1

80. Sogndal Vegarbeiderforening ........................
289 ]
313. Borgund Vegarbeiderforening .....................
343 1
433. Lærdal Anleggsarb.forening.............................
101 f

1

305. Luster Vegarbeiderforening ..........................
446. Hafslo Vegarbeiderforening .........................

408]
259 |

1

323. Ålfoten Anleggsarbeiderforening ................
456. Måløy Havnearbeiderforening ........................
282. Eid og Davik Veg-og Anl.arb.for. ...............

199 i
237 i
408)

1

130. Olden-Innvik Vegarb.forening .....................
289. Gloppen Vegarbeiderforening ........................

421 ]
330 |

1

40. Bjordal Vegarbeiderforening .....................
138. Framfjord Arbeiderforening
.....................
232. Vikum-Torvund Vegarb.forening ...............
373. Vik og Omegn Arbeidsmannsfor.....................

84
208
293]
166]

1

Jølster Vegarbeiderforening ............................
Balestrand Vegarbeiderforening ..................

423]
3801

1

233. Naustdal Vegarbeiderforening .........................
465. Eikefjord Vegarbeiderforening.......................
474. Florø Arbeidsmannsforening .....................

264]
2251
130 J

1

355.
317.
556.
93.
225.

117
178
74 .
171
364

1

112
36
58 .
45
61

1

121.
400.

1

1

Gaular Vegarbeiderforening .........................
Fjaler Vegarbeiderforening .........................
Øen Vegarbeiderforening ..............................
Leikanger Vegarbeiderforening ................
Førde veg- og Anleggsarb.for.........................
Møre og Romsdal fylke.

28.
29.
198.
199.
77.

Fræna Vegarbeiderforening .........................
Bud Vegarbeiderforening ..............................
Kleive Vegarbeiderforening .........................
Nord-Aukra Vegarbeiderforening
............
Molde og Omegn Rengj.kv.for.".................

12

13

Avd.
nr. Foreningens navn.

Antall
merker.

Antall
rep r.

279. Møre og Romsdal Veg-, verksted- og sjåførforening ......................
/
302. Eresfjord Vegarbeiderforening ................
419. Vistdal Vegarbeiderforening.........................
450. Tjelle og Rød Vegarb.forening.....................
463. Øre Vegarbeiderforening ......................... .
393. Nesset-Øksendal Vegarb.forening

77 '
87
208

472.
230.
346.
348.
248.
425.

Olivinstenarb.forening . . v., .. . . ..............
Balsfjord Vegarbeiderforening
................
Volda Vegv.lag ................................................
Kilsfjord og Omegn Vegarb.forening ....
Hjørundfjord Vegarbeiderforening ...........
Herøy og Sande Vegarb.forening................

255
44
41
69
137
113

208.
255.
270.
229.
488.

Vegarb.for. Borgund .......................................
Brattvag-Straumen Vegarb.forening
Hellesylt Vegarbeiderforening .....................
Tafjord Anleggsarb.for.....................................
Rengj.kv. Forening, Ålesund
.....................

93
58
103 ■
266
98

1

33.
368.
466.
122.

Skodje Vegarbeiderforening
.................. ..
Tresfjord og Omegn Vegarb.for....................
Dyrkorn-Stordal Vegarb.forening ...........
Grytten og Omegn Vegarb.for........................

252
237
39
259

1

353. Tingvold Vegarbeiderforening .....................
117. Kristiansund og Omegn Arb.for...................
305. Stangvik Vegarbeiderforening ....................
193. Vegarb.foreningen Samhold .........................
397. Søvik-Lien Vegarb.forening .........................
354. Halsa Vegarbeiderforening .........................
216. Kvernes Vegarbeiderforening ....................
376. Straumsnes Vegarb.forening ....................
555. Humla Anleggsarb.forening ........................

124
145
67
63
32
17
144
50
155

276. Valsøyfjord Vegarb.forening
...................
345. Stemshaug Vegarbeiderforening ...............
134. Surnadal Arbeidsmannsforening........... .. .
188. Bremsjies Vegarbeiderforening
................
515. Rindal Vegarbeiderforening ............
537. EngdaJ-Rodal Vegarb.forening ....................

65
17
274
1661
81
5

14

Avd:
nr. Foreningens navn.

Antall
merker.

Antall
repr.

Sør-Trøndelag fylke.
281
24

102

35.
85.
1

1

Trondheim og Omegn Jernb.arb.for..........
Trondheim og Omegn, Arb.m.for...................

427 1
374 1

1

258. Sør-Trøndelag Vegv.verksted- og sjåfør1
forening ......................................................................432 1
403. Trondheim Vaktmesterforening ................
299 J

1

62.
378.
223.

Svean Arbeidsmannsforening ........................
3271
Selbu Arbeidsmannsforening .........................
86L
Selbu-Tydal Vegarbeiderforening ...........
190 [

1

49.
9.
95.

Ålen Gruvearbeiderforening .............................
167)
Hyttearbeidernes Fagforening ....................
255 1
Glåmos Fagforening ..........................................
lioj

1

431. Innlandet Arbeiderforening .........................
127. Osen Arbeidsmannsforening
....................
529. Rissa og Stadsbygd Arb.m.for.......................
540. Gruppe 540, Melandsjø ...................................
541. Hitra Vegarbeiderforening ..........................
543. Sør-Frøya Arbeidsmannsforening ...........

169
130
72
76
60
123

1

330. N. Orkdal Vassdr.v. Arb.for............ ................
241. Gaula Vassdragsarb.forening .....................
449. Rennebu Gruvearbeiderforening ................

1291
81 i
432 j

1

176
115
97 .
70
404

1

6
308
20
53
28
397

1

Nord-Trøndelag fylke.

1

104.
451.
454.
182.
114.

Ytre Namdal Vegarb.forening ....................
Vegvokterlaget i Y. Namdal .........................
Rørvik Arbeidsmannsforening....................
Gravvik Vegarbeiderforening ....................
Namdal Vegarbeiderforening ....................

83. Sanddøla Jernbanearb.forening ................
470. Rengj.kv. Forening, Steinkjer ...............
164. Flatanger Vegarbeiderforening
...............
90. Namsos Rengj.kv. Forening .........................
562. Otterøya Arbeidsmannsforening ...............
182. Vegv. Sjåfør- og Verkstedarb.for............... .

15

ni.

_
Foreningens navn.

118. Stjørdal Arbeidsmannsforening ................
387. Hegra Arbeidsmannsforening ........................
253. Verdal Arbeidsmannsforening ........................

Antall
merker.

Antall
repr.

94)
135 i
408 |

j

Nordland fylke.
103.
391.
200.
437.
109.
329.
362.
334.
506.
370.

Arbeiderforeningen Nordlys ......... .............
Mo og Omegn Vegarb.forening.....................
Korgen Arbeiderforening ..............................
Sandnessjøen Arbeidsmannsfor....................
Leirfjord Vegarb.forening . . . . /..................
Hattfjelldal Vegarbeiderforening
...........
Drevja Vegarbeiderforening .........................
Hemnes Arbeidsmannsforening ................
Dønnes og Nordvik-Vegarb.forening
Elsfjord Vegarbeiderforening .....................

156
89
229
117

212

,

1

100 f
101
89
55
44

487. Bleikvassli Gruvearb.forening .....................
100. Båsmo Gruvearbeiderforening .....................

3901
403]

2o/.
550.
440.
473.

Dunderlandsdalen Vegarb.forening
Hjartås Jernbanearb.forening . ...................
Dunderland Jernbanearb.forening
Kjemåga Jernbanearb.forening

129]
4151
297 f
332)

1

531. Solvik Jernbanearb.forening
.......................
552. Finneid Jernbanearb.forening .....................

4871
298 }

1

123. Sjønstå Arbeidsmannsforening
79. Finneid og Omegn Arb.m.for.' ....
301. Balmi Kraftanleggsarb.for. . . .....................

181]
457
62)

1

286.
4.
534.
554.
460.
442.

Hadsel Arbeidsmannsforening . . . ..............
Andøya Vegarbeiderforening .....................
Myre Arbeidsmannsforening ......... ..
Djupfjord Arbeidsmannsforening ............
Bø og Malnes Arbeiderforening ................
Fjellbrott Vegarbeiderforening ................

185
96
123 f
34|
296j

149.
112.
288.
26.
553.

Altermark Gruvearb.forening .....................
Båndal Kvartsarbeiderforening ................
Hundholmen Feltspatarb.for..........................
Drag Feltspatarb.forening .........................
Jennestad Gruvearbeiderforening ............

251]
148]
250]
183]
781

16

21

1

1

1

Avd.
nr. Foreningens navn.

Antall
merker.

Antall
repr.

484.
173.
132.
190.

Sørfjorden Arbeidsmannsforening ...........
Meløy Vegarbeiderforening .........................
Glomen Arbeidsmannsforening ................
Saltdal Arbeidsmannsforening....................

182]
921
234 [
360]

1

146.
128.

Hanken Gruvearbeiderforening
Sulitjelma Hyttearb.forening ....................

299]
455]

1

491. Kvinnenes Fagforening, Bodø .....................
178. Bodø og Omegn Arb.m.forening ................

298]
473]

1

110.
379.
439.

Bratthaugen Arbeiderforening....................
Nordfold Vegarbeiderforening ....................
Horndal Arbeiderforening.............................

136]
262 ]
248 )

1

124. Brønnøysund Fagforening
.........................
189. Grane Vegarbeiderforening
....................
374. Ytre Bindal Vegarbeiderforening
...........
492. Bindal Vegarbeiderforening .........................
469. Brønnøy og Sømna Vegarb.for......................

44
96
321 ]
39
36

1

96.
30.
47.
358.

162]
69]
105 1
411 ]

1

71. Sørvågen Arbeidsmannsforening ...............
527. Gimsøy Arbeidsmannsforening ...............
532. Hol Arbeidsmannsforening .........................
333. Vågan Vegarbeiderforening ........................
436. Borge Vegarbeiderforening ........................
60. Bøst Arbeidsmannsforening.........................

270
149
110
307
68
12

1

518. Lødingen Vegarbeiderforening
................
533. Kjerringøy Arbeidsmannsforening ............
86. Hamarøy og Tysfjord Vegarb.for.................
386. Steigen Vegarbeiderforening
....................

169]
314]
168 ]
86]

1

106.
76.
525.
539.

Trældal Arbeiderforening .............................
Narvik og Ankenes Vegarb.forening ....
Evenes Vegarbeiderforening.........................
Bjerkvik og Omegn Arb.m.forening ....

8]
183 ]
150 [
199]

1

202.
39.

Sefrivatn Jernbanearbeiderfor. ...............
Bosvold Jernbanearbeiderfor........................

36]
485]

1

Innhavet Vegarbeiderforening ....................
Moljord Arbeidsmannsforening ...............
Leines og Omegn Arbeidsmannsfor............
Skjerstad Vegarbeiderforening ................

17

Avd.
nr. Foreningens navn.

Antall
merker.

Antall
repr.

Troms fylke.

27.
203.
341.
311.
365.

Sandtorg og Trondenes Vegarb.for.
Harstad Rengj.kv. forening .....................
Kvefjord Vegarbeiderforening ................
Grovfjord Vegarbeiderforening ...........
Lavangen Vegarbeiderforening................

99
39
130
102
247

61.
181.
309.
3.
349.
508.
435.
269.

Igeland-Ånstad Arbeiderforening . . . .
Storfossen Vegarbeiderforening ...........
Bardu Arbeidsmannsforening ....
Fossmo Arbeidsmannsforening .........
Øverbygd Arbeidsmannsforening . . . .
Salangen Vegarbeiderforening ..............
Sørreisa Vegarbeiderforening ................
Målselv Vegarbeiderforening .........

98
314
95
31
86
156
23
179 j

1

331.
369.
324.
563.

Balsfjord Vegarbeiderforening
...........
Ekskvator 6 Arbeiderforening ..............
Storfjord Arbeidsmannsforening . . .
Tromsø og Omegn Arbeidsmannsfor. . .

50]
103
280
182

1 '

532.
476.
300.
213.

Malangen Vegarbeiderforening
.........
Hillesøy Arbeidsmannsforening
Ullsfjord Arbeidsmannsforening . . .
Tromsøsund Vegarbeiderforening ....

75]
265
102 |
267

1

206. Skaland Grafittverkarb.for. . . .

1491
448
425

1

339.
364.
340.
453.
520.

1701
204
181
186
71J

1

951
302
225

1

250. Berg Vegarbeiderforening ....
511. Tranøy Vegarbeiderforening.........
Kvenangen Vegarbeiderforening ...........
Nordreisa Vegarbeiderforening ...........
Lyngen Arbeidsmannsforening ...........
Kåfjord Vegarbeiderforening ..............
Lauksund Vegarbeiderforening ...........

1

Avd.
nr.

260.
280.
140.
150.

Foreningens navn.

Berlevåg Havnearb.forening.......................

Antall
merker.

Hasvik Havnearb.forening

81
324
50}

arbeiderfor..............................................................

\12

37.
366.
271.
226.
447.
137.

Alta Vegarbeiderforening ........
Neiden Vegarbeiderforening . . .
Varangerbotn Vegarb.forening .
Tana Vegarbeiderforening . . .
Lakselv Vegarbeiderfroening .
Varanger Vegarb.forening.....

348
50
54
98
193
78

221.
234.
547.
413.

Talvik Vegarbeiderforening . . .
Karasjokk Vegarbeiderforening
Indre Lakselv Vegarb.forening .
Børselv Vegarbeiderforening

.......................
Kjøllefjord Havnearb.forening
..............
Olderfjord-Smørfjord og Omegn Veg-

Antall
repr.

1

1

1

Finnmark fylke.

2. Skogfoss Arbeidsmannsforening ............
247. Pasvikdalen Vegarbedierforening ....
560. Sandneskrvsset Vegarbeiderfor................
18

19

5. Forskjellige spørsmål vedr. statsarbeidere:
a. Statens anleggsarbeide — entreprise.
b. Statlige bedrifters medlemskap i Arbeidsgiverforeningen.
c. Statstjenestemannskartellet.

6. Opplysningsvirksomheten.
I anledning av forbundets 60 års jubileum arrangeres fest-

Arbeidersamfunds store sal, søndag 11. september
Kl. 1Z tor landsmøtet representanter og innbudte.

7. Eget gruvearbeiderforbund.
8. Distriktssekretærer.
9. Valg:

DAGSORDEN
til
Norsk Arbeidsmandsforbunds 23. ordinære landsmøte
11. september og følgende dager.

1. Landsmøtets åpning og konstituering:
a.
b.
c.
d.

Fullmaktenes godkjenning.
\ edtakelse av dagsorden og forretningsorden.
Valg av 4 ordstyrere og 4 sekretærer.
Valg av komiteer.
a. Valgkomité.
b. Budsjettkomité.
c. Redaksjonskomité.

2. Beretninger, regnskaper og revisjonsrapporter.

3. Forandring av forbundets vedtekter:
a.
b.
c.
d.

Forbundsvedtektene.
Foreningsvedtektene.
Ulykkesforsikringen.
Regler for valg av representanter til L.O.s kongress.

4. Den faglige og økonomiske situasjon:
a.
b.
c.
d.
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Innkomne tarifforslag.
Forslag vedr. sysselsettingen.
Forslag vedr. pensjonsspørsmål.
Forslag vedr. andre spørsmål.

a.
b.
e.
d.
e.

Tillitsmenn.
Forbundsstyre,
Landsstyre.
Revisjonsutvalg.
L.O.s representantskap.

10. Avslutning.

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.
2. Til å lede møtet velges 4 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 for øvrig, når han finner det påkrevet,
rett til å stille forslag om ytterligere tidsbegrensning og strek
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5.

6‘

/.
8.

med de inntegnede talere. Til forretningsordenen gis ingen
ordet mer enn 1 gang og høyst 2 minutter til hver sak.
Talerne skal tale fra den dertil bestemte plass i salen.
Forslag må leveres skriftlig til ordstyreren, undertegnet med
vedkommendes navn og navnet på den forening han repre
senterer. Ikke noe nytt forslag kan tas opp etter at det er besluttet satt strek med de inntegnede talere.
Forslag som ingen forbindelse har med de på dagsor
denen oppførte saker, kan ikke behandles.
;4!!e„beS!,UtningCr avgjøres med alminnelig flertall. I tvils
tilfelle eller når 20 representanter forlanger det, foregår av
stemningen ved navneopprop.
I protokollen innføres kun forslagene og avstemningene samt
de tattede beslutninger.
Protokollen oppleses ved hvert møtes begynnelse og for siste
møte ved dets slutning.

§ 3. MEDLEMSKAP
Avd. 75, Giken Gruvearbeiderforening foreslår:
Punkt 2 a gis følgende ordlyd: de lønnstakere som står til
sluttet eller representerer et politisk parti som har et nazistisk
eller fascistisk program.
Motivering på landsmøtet.

Landsstyret foreslår § 3 bibeholdt uforandret.
§ 5. LANDSMØTET
Avd. 75, Giken Gruvearbeiderforening foreslår:
Ordinært landsmøte skal som regel holdes hvert J. år. (For
øvrig uforandret.)
Motivering på landsmøtet.

Landsstyret foreslår § 5 bibeholdt uforandret.
§ 6. LANDSMØTETS MYNDIGHETSOMRÅDE

DAGSORDENENS PUNKT 3.
ENDRING AV FORBUNDETS VEDTEKTER
a. Forbundsvedtektene.

Avd. 75, Giken Gruvearbeiderforening foreslår:
Punkt 3. Ved valg av tillitsmenn kreves vanlig alminnelig
flertall.
Motivering på landsmøtet.

Landsstyret foreslår § 6 bibeholdt uforandret.
Prinsipperklæring.
h«mVdf' 75’.Gik,en Gruvearbeiderforening og Bjørkåsen gruvearbeidertorenmg foreslår:
Prinsipperklæringen som ble opphevet i 1951 gjøres gi el
dende fra og med landsmøtet 1955.
"
Motivering på landsmøtet.

Landsstyret foreslår: Forslaget kan ikke tiltres.
§ 2 FORMÅLSPARAGRAFEN
Avd. 75, Giken Gruvearbeiderforening foreslår:
Formålsparagrafen som gjaldt til 1951 foreslåes vedtatt i sin
helhet og tilført forbundets vedtekter.
Motivering på landsmøtet.

Landsstyret foreslår: Forslaget kan ikke tiltres.
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§ 7. EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

Landsstyret foreslår: Punkt 3 siste setning skal det stå
landsstyret istedet for landsmøtet.
§ 9. LANDSSTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE
Avd. 75, Giken Gruvearbeiderforening foreslår:
Punkt 5 gis følgende tillegg etter ordene «priser og lønninger»: Sådan lønnsendring kan kun skje i samklang med regule
ring i arbeidernes lønnsforhold.
Motivering på landsmøtet.

Landsstyret foreslår: Forslaget kan ikke tiltres.
Landsstyret foreslår: punkt 7 gis følgende tilføyelse: i hen
hold til § 10, punkt 5.
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§ 11. FORBUNDSSTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE

Landsstyret foreslår: punkt 11 rettes til: å utlikne ekstrakontingent i samsvar med § 19, punkt 3.
§ 15. AVSTEMNING OVER TARIFFORSLAG
Avd. 75, Giken Gruvearbeiderforening foreslår:
Den nåværende formulering oppheves og § 11 i forbundslov
av 1948 gjøres gjeldende. Der heter det: «Over viktige spørsmål
skal styret mellom landsmøtene la foreta avstemninger innen
forbundet. Ved sådanne avstemninger gjelder simpelt stemme
flertall. Avdelingene innsender til hovedkontoret de avgitte stem
mer for og imot.»
Motivering på landsmøtet.
Avd. 92, Bjørkåsen Gruvearbeiderforening foreslår:
Punkt 2. Endres til: Har flertallet av de frammøtte medlem
mene som interessetvisten gjelder, stemt for forslaget er det ved
tatt. Har flertallet stemt imot, er det forkastet. P. 3 og 4 utgår
Motivering:
De senere års avstemningsresultater og forbundets avgjørelser
under tariffoppgjør, synes å være en av årsakene til at medlem
menes interesse for foreningsarbeidet er blitt svekket. Det blir
bare de mest energiske medlemmer som møter, og deres avstem
ning må derfor bli gjort gjeldende. Hjemmesitterne bør en ikke
regne med under avstemningen.
Avd. 405, Røssåga Anleggsarb.forening foreslår:
Det pålegges landsmøtet å vedta nye avstemningsregler over
tarifforslag ang. § 15, slik at møteflertallets avgjørelser er bin
dende.
Fra avd. 153, Norderhov og Tyristrand veiarbeiderforening.
Forandring i § 15 — avstemning over tarifforslag:
Punkt 1. Som nå.
Punkt 2. Forandres slik at avstemning over tarifforslag av
gjøres ved alminnelig stemmeflertall. Er det stemmeflertall for
forslaget, er det vedtatt. Er det stemmeflertall mot forslaget er
det forkastet.
Punkt 3 og 4 utgår.
Punkt 5. Som nå.

Motivering:
Enhver som har deltatt aktivt innen sin forening vet at det
ikke lar seg gjøre å samle selv halvparten av medlemmene ved
avstemning over tarifforslag, der medlemmene i en fagforening
er tilsluttet i et så stort område som i en vegarbeiderforening.
Ut fra dette faktum og slik § 15 lyder, kan en ikke se bort fra
at de virkelige interesserte medlemmer får den oppfatning at
deres stemmegivning ingen virkelig betydning har. § 15 bør der
for forandres slik som foreslått.
Se for øvrig § 26, punkt 6.

Landsstyret uttaler: Forbundet har ikke adgang til å endre
avstemningsreglene så lenge det er medlem av L.O., da reglene
er underlagt L.O.s vedtekter og forbundet er bundet av disse.
Landsstyret viser til forslaget om uravstemning § 26.
§ 17. STØNAD UNDER ARBEIDSSTANS
Avd. 75, Giken Gruvearbeiderforening foreslår:
Punkt 1. De nåværende satser forhøyes med minst 50 %. For
øvrig uforandret.
Motivering på landsmøtet.

Landsstyret foreslår følgende forandring i § 17 punkt 1:
STØNAD UNDER ARBEIDSSTANS

1. Arbeidsstans satt i verk på den måten som er fastsatt i
disse vedtekter gir alle medlemmer som omfattes av arbeids
stansen rett til stønad etter disse satser pr. uke:
Kontingentklasse 1/1 het.:
Antall personer å forsørge
012345678

24.— 27.—

30.—

33.—

36.—

39.—

42.— 45.—

48.—

Kontingentklasse 1/2 bet.:
Antall personer å forsørge
012345678

13.— 15.—

17.—

19.—

21.—

23.—

25.— 28.-—

31.—

Stønaden kan forbundsstyret sette opp eller ned under
arbeidsstansen etter som det høver.
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19. KONTINGENT
Avd. 405, Røssåga Anleggsarbeiderforening foreslår:
Punkt 1. Landsmøtet fastsetter den ordinære kontingent. Den
skal så lenge vedtektene for så vidt ikke blir endret være kr. 1.50
pr. uke for heltbetalende og kr. 0.90 pr. uke for halvtbetalende,
samt kr. 0.15 pr. uke for F. merker.
Motivering på landsmøtet.

Landsstyret forutsetter, at hvis de foreslåtte forhøyelser av
stønadene håde fra forbundskassa, forsikringskassa og ulykkes
trygden blir vedtatt, må også kontingenten forhøyes, men
Landsstyret er av den oppfatning at forslag om kontingentens
størrelse må behandles av landsmøtets budsjettkomité, idet
denne vil ha den beste oversikt over hvor stor forhøyelse der
må til, når forbundets hele budsjett er satt opp.
§ 20. KONTINGENTENS INNBETALING

Landsstyret foreslår:
I punkt 1 endres ordene en gang om måneden til annen hver
måned.
I punkt 4 skal det stå avdeling istedet for medlem.
§ 21. KONTINGENTFRIE MEDLEMMER

Landsstyret foreslår:
Punkt 2 begynner med ordene: Heltbetalende medlemmer.
Punkt 5 endres til: Medlemmer som har fylt 65 år, og som
har vært medlemmer av Norsk Arbeidsmandsforbund i minst
25 år og har innbetalt 1250 ordinære kontingentmerker til for
bundet, opptas som æresmedlemmer av forbundet og fritas for
kontingent. Forutsetningen er dog at medlemsskapet i Lands
organisasjonen ikke er avbrutt.
Siste avsnitt i punkt 6 går ut.
§ 26. URAVSTEMNING
Avd. 171, Hamar Redskapssentrals Arbeiderforening foreslår:
Ved framtidige tariffrevisjoner når forslag foreligger til av
stemning, sender forbundet forslaget til hvert enkelt medlem,
hvor han kan sende det og ta standpunkt, hvoretter han sender
sin stemme tilbake til den tid forbundet bestemmer.
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Avd. 152, Sandvika-Asker jernb.arb.f. foreslår:
Punkt 6. Alle stemmeberettigede har stemmeplikt, og hvis
nødvendig kan styret foreta linjeavstemning.
Motivering på landsmøtet.

Landsstyret foreslår:
§ 26 punkt 1 tilføyes følgende: Forbundsstyret avgjør etter
hvilke retningslinjer uravstemningen skal foregå.
Punkt 6 endres sålydende: Bortsett fra de saker som er nevnt
i § 15 kreves at minst 1/3 av de medlemmer saken gjelder har
deltatt i avstemningen for at resultatet skal være avgjørende.
I motsatt fall er avstemningen rådgivende for forbundsstyret.

27. UTELUKKING AV FORENINGER OG ENKELTE
MEDLEMMER

Landsstyret foreslår:
Punkt 2 får nytt avsnitt. Medlemmet har også rett til å
påanke saken til landsmøtet.
§ 31. VEDTEKTER FOR FORSIKRINGSKASSEN
Fra avd. 315, Audnedalen Veiarbeiderforening.
Foreslår endring i § 31, punkt 4, første ledd:
Dør et medlem som er berettiget etter nærværende lov, ut
betales til medlemmets ektefelle, barn, foreldre eller andre slekt
ninger som medlemmet ved sin død bevislig hadde å forsørge,
eller den som hadde medlemmet til hel eller delvis forsørgelse,
en forsikringssum etter følgende tabell:
Motivering:
De nåværende vedtekter bestemmer bl. a. at forsikringssum
men skal utbetales til den som hadde medlemmet til forsørgelse,
og en har forstått at dette blir praktisert slik at det forlanges at
medlemmet må ha vært til fall forsørgelse. Dette bør etter vår
mening endres slik at det også skal utbetales til den som har
medlemmet til delvis forsørgelse. I de tilfelle hvor dette forekom
mer vil det være rimelig at beløpet blir utbetalt. Ved sykdom og
dødsfall blir det ekstra utgifter, og når medlemmet ikke har hatt
tilstrekkelig fortjeneste (pensjon eller lignende), så er det vår
oppfatning at det er i samsvar med forsikringskassens opprinne
lige mening og forutsetning at beløpet utbetales til den som har
vært medlemmet behjelpelig.
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Avd. 438, Tverland Jernbanearbeiderforening foreslår:
Punkt 4. Forsikringsbeløpet som nå utgjør kr. 1000.-— ved
innbetalt 500 ordinære merker, forhøyes til kr. 1500.—.
Avd. 21. Oslo og Omegns Arbeidsmandsforening foreslår: For
sikringssummen heves fra kr. 1000.— til kr. 1500.—.
Motivering:
Vi er av den formening at forbundenes forsikringsrettigheter
i størst mulig utstrekning bør være like. Flere forbund har hevet
forsikringssummen til kr. 1500.—. Det forhold at vårt forbund
har en lavere forsikringssum, er særlig uheldig i de tilfelle det er
tale om overføring fra et annet forbund med høyere forsikrings
rettigheter. Hvis vedkommende medlem har opparbeidet seg fulle
forsikringsrettigheter i sitt gamle forbund, vil han tape på over
føringen, idet han vil få rettigheter overensstemmende med vårt
forhunds bestemmelser på dette punkt. Av nevnte grunner van
skeliggjør dette i mange tilfelle overføring, til vårt forbund.
Et annet forhold som skulle tale for å forhøye forsikrings
summen, er den synkende kroneverdi etter krigen. 1000 kroner
er ikke på noen måte det samme i dag som det var tidligere.
Pengene har mindre kjøpekraft og forsikringssummen bør også
av denne grunn forhøyes. Avdelingen forutsetter selvsagt at kon
tingenten til forsikringskassen må heves tilsvarende.
Avd. 92, Bjørkåsen Gruvearbeiderforening foreslår:
Punkt 4. Tabellen forhøyes med 50 %, og punktene 5 og 7 i
samme § forandres i samsvar med tabellen i punkt 4.
Tabellen i § 31 vil da komme til å bli følgende:
Etter 3 års medlemskap 150 merker kr. 450.—
Etter 4 års medlemskap 200 merker kr. 600.—
Etter 5 års medlemskap 250 merker kr. 750.—
Etter 6 års medlemskap 300 merker kr. 900.—
Etter 7 års medlemskap 350 merker kr. 1050.—
Etter 8 års medlemskap 400 merker kr. 1200.—
Etter 9 års medlemskap 450 merker kr. 1350.-42
Etter 10 års medlemskap 500 merker kr. 1500.—
Motivering:
Hensikten med forsikringskassen var å sørge for en anstendig
begravelse ved et medlems død, dette lot seg gjøre inntil 1940.
Etter krigen har alt steget i den grad, at det i dag ikke lar seg
gjøre å få et medlem begravet etter den gamle tabell. Vi mener
derfor at forsikringsbeløpet må forhøyes i samsvar med hva det
koster å få et medlem begravet.
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Avd. 5, Oslo Rengj.kvinners forening foreslår:
Punkt 4. Forhøyelse av begravelsesbidraget.
Motivering :
Vi mener at den gamle bestemmelse om kr. 300.— ikke lenger
dekker de aller nødvendigste utgifter i dag. Da det kan være
så mange forhold som gjør at familien ikke kan være i stand
til å dekke de utgifter som er nødvendig ved en begravelse, hen
stiller vi til landsmøtet å forhøye begravelsesbidraget, så utgifter
til begravelse blir minst mulig.
Avd. 152, Sandvika-Asker Jernb.arb.for. foreslår:
Punkt 5. Medlemmer som har oppfylt betingelsene for æresmedlemskap i henhold til bestemmelsene i § 21, punkt 5, og er
opptatt som æresmedlemmer, kan få utbetalt hele forsikrings
beløpet.
Motivering:
Medlemmet bør nyte godt av forsikringen i levende live.
Avd. 268. Lenvik Arbeidsm.forening foreslår:
Punkt 6. Tilføyes: Ved annen uhelbredelig sykdom som ved
lege er blitt erklært arbeidsufør for framtiden, kan medlem på
søknad til forbundsstyret få utbetalt inntil kr. 500.— i forskudd
på forsikringsbeløpet.
Avd. 16. Valberg Arbeiderforening foreslår:
§ 17, punkt 7 endres slik at også F merker blir å regne som
ordinære merker for forsikringskassen. I den anledning kan
F merkenes pris settes opp fra 15 til 35 øre pr. merke.
Motivering:
Foreningen finner det urettferdig at ikke syke eller skadede
medlemmer skal kunne opparbeide seg rettigheter på grunn av
forhold man ikke er herre over.
Landsstyret foreslår at bestemmelsene i § 31 endres til føl
gende:
1. Norsk Arbeidsmandsforbunds forsikringskasse er en økono
misk og juridisk selvstendig institusjon, som ikke hefter for
andre forpliktelser enn de som påhviler forsikringskassen i
henhold til forbundets vedtekter.
2. Kassens formål er ved ordnet gjensidig solidaritet å hjelpe
Norsk Arbeidsmandsforbunds medlemmer eller disses fa
milier ved dødsfall, samt å yte en støtte til medlemmer i hen
hold til nærværende §, punktene 5 og 6.
3. Til dette formål avsettes det av hvert solgt ordinært kontingentmerke 30 øre til forsikringskassen.
29

4-PØ.r,et medlem som er berettiget etter nærværende lov, utbetales til medlemmets ektefelle, barn, foreldre eller andre
s ektnmger som medlemmet ved sin død bevislig hadde å for
sørge, en forsikringssum etter følgende tabell:
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20

års medlemskap og betalt 150
»
■—»—
»
»
200
»
—»—
»
»
250
»
—»—
»
»
300
»
—-»—
»
»
350
»
—»—
»
»
400
»
—»—
»
»
450
»
•—»—»
»
500
»
—»—
»
»
600
»
—»—
»
»
700
»
—»—
»
»
800
»
—»—
»
»
900
»
»
»
1000

.
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

300
400
500
600
700
800
900

betalt 400 ordinære merker kr. 300.— som forskudd på for
sikringsbeløpet.
8. Før 1. juli 1940 blir i forbindelse med bestemmelsene i denne
§ også F merker å regne som ordinære merker, men etter 1.
juli 1940 kan der ikke opparbeides rettigheter i forsikringskassen på F merker.
9. Skulle det vise seg at den fastsatte kontingent til forsikringskassen ikke er tilstrekkelig, kan forbundsstyret foreta ekstrautlikning.

1000
1100
1200

10. Forsikringsbeløpet kan ikke gjøres til gjenstand for noe som
helst krav fra offentlig myndighet eller private fordringshaveres side, likesom det heller ikke kan overdras ved testa
mente.

1300
1400
1500

11. Norsk Arbeidsmandsforbunds forbundsstyre er også styret
for forsikringskassen. Kassens regnskap føres særskilt og
revideres samtidig med forbundets øvrige regnskaper.

Har medlemmet ingen pårørende sc

foran nevnt, utbetales
~r ~T
iicl,auc uputene m Begravelsen kr. 500.— i begravelsesbidrag, hvis medlemmet har opparbeidet seg rett til
skapet beTeffig™ «l"' ^
^
t;

«WW» betingelsene for æresmedlemskap 1 henhold til bestemmelsene i § 21, punkt 5, og er onntatt som æresmedlemmer, kan få utbetalt inntil kr. 600 —
som forskudd pa forsikringsbeløpet. Hvis der før er utbetalt
wSr, ;?bldrag V6d ektefelleS d°d’ må forskudd ikke i noe
tilfelle utgjøie mer enn at det står igjen kr. 500.__av forsik
skuddutbetal'1 begra^elses0bidrag ved medlemmets død. Forskjeffigelse GS
8 ^ e 83 ^ medlemmet har ^nnet be-

6. Medlemmer som har minst 10 års medlemskap sammenhengende og har innbetalt 500 ordinære merker, og som blir er
klært uhelbredelig sinnssyk, samt medlemmer som blir helt
invalider som følge av arbeidsulykker eller bedr Hs ykd m
Su^0taItadVef kStrkygdeVlrket bli1' erkjent Som ^danS kl
- Ar ^!b 1 2t d 1 forsikringsbeIøp de har opparbeidet seg rett til
/.Medlemmer som har minst 6 års medlemskap og har betalt
300 ordinære merker kan få utbetalt kr. 100.- i begrave scs
bidrag ved ektefelles død, etter 7 års medlemskap og betah
3o0 ordinære merker kr. 200.- og etter 8 års medlemfkap og

VEDTEKTER FOR FAGFORENINGER TILSLUTTET
NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND
§ 3. INNMELDELSESAVGIFT

Landsstyret foreslår minst kr, 4,— i innmeldelsesavgift. Av
denne innbetales kr. 3,— til forbundet.
Som gjeninnmeldelsesavgift foreslåes minst kr. 5,—.
Avd. 75, Giken Gruvearbeiderforening foreslår:
Vedtekter for fagforeningene forandres så de kommer i sam
klang med de foreslåtte endringer i vedtektene for forbundet.

Landsstyret forutsetter at vedtektene for foreningene må bli
å endre i samsvar med de endringer landsmøtet eventuelt fore
tar i forbundsvedtektene.
VEDTEKTER FOR ULYKKESTRYGDEN
Avd. 17, Jæren Jernb.arb.for. foreslår:
Vedtektene for ulykkestrygden forandres slik at det blir høy
ere stønad ved ulykke.
Vedtektene forandres slik at de også gjelder for arbeidstaker
som har tatt midlertidig arbeid i utlandet.
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Avd. 372, Narvik og omegn Arb.m.for. foreslår:
Det henstilles til forbundets landsmøte å ta opp spørsmålet
om forhøyelse av ulykkesforsikringen. Foreningen anbefaler at
forsikringen forhøyes til kr. 10 000.—.
Avd. 461, Egersund Jernb.arb.forening foreslår:
Vedtektene for ulykkestrygden forandres slik at det blir
høyere stønad ved ulykke.
Motivering:
Vi synes ulykkestrygden er et meget godt tiltak, men vi ser
gjerne at den blir forhøyet. Det er en selvfølge at premien da blir
forhøyet, men de utgiftene må vi ta på oss forat de som kommer
ut for ulykker kan få en skikkelig økonomisk støtte.

Landsstyret foreslår følgende endringer:
§ 1. Etter komma i annen linje skal det stå: — er en øko
nomisk og juridisk selvstendig institusjon — o.s.v.
§ 6. Til dekning av Ulykkestrygdens utgifter avsettes 20
øre — osv.
§ 7. For alle medlemmer som omfattes av ulykkestrygden
utbetales ved ulykkesskader, som godkjennes erstatningspliktig
av forsikringsselskapet, følgende engangserstatning:
Ved dødsfall kr. 4 000.—.
Ved 100 % varig invaliditet kr. 6 000.—.
Resten uforandret.
§ 8. Første avsnitt forandres til: Ulykkestrygdens erstat
ninger ordnes på følgende måte:
Der tegnes en forsikring i ett av forbundsstyret godkjent
forsikringsselskap for kr. 1500.— ved dødsfall og kr. 3000.—
ved 100 % varig invaliditet. Resten av forsikringssummen ut
betales direkte av Ulykkestrygdens kasse i samme forhold som
forsikringsselskapet yter erstatning.
3. avsnitt forandres i samsvar med bestemmelsene for ved
tektene for forsikringskassen punkt 4.
Siste avsnitt forandres beløpet kr. 500.— til kr. 700.__.
Som ny § 11 foreslår komiteen: Ulykkesskader skal være an
meldt til forbundet senest 6 måneder fra skadedagen.
Nåværende §§ 11, 12 og 13 blir henholdsvis 12, 13 og 14.
Regler om valg av representanter til Landsorganisasjonens
kongress.
Avd. 44, Grubernes Arbeidsmandsfor. foreslår:
Landsmøtet tar avstand fra de tidligere benyttede avstem
ningsregler for valg av representanter og varamenn fra de for
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skjellige avdelinger i N.A.F. til Landsorganisasjonens kongress,
og pålegger forbundet å forandre reglene slik:
Etter at avdelingene foran en kongress i L.O. har sendt inn
forslag på representanter og varamenn, og forbundsstyret ut fra
de av avdelingene foreslåtte har foretatt innstilling, sendes inn
stillingene for bergverkene bare til de avdelinger som tilhører
bergverkene, og for vegarbeiderne bare til de avdelinger som til
hører vegarbeiderne, og for jernbanearbeiderne bare til de av
delinger som tilhører jerbanearbeiderne osv.
Bergverkene, jernbanearbeiderne og andre grupper og enheter
innen N.A.F. skal ikke stemme over de samlede representanter
til kongressen som representerer N.A.F., men kun stemme over
de representanter og varamenn som tilhører den gruppe eller
enhet disse tilhører og representerer.
Avstemningsresultatet, stemmesedlene, sendes til forbunds
styret som foretar opptelling. De representanter og varamenn
som har fått flest stemmer er valgt selv om valgets resultat viser
et annet resultat enn forbundets innstilling.
Motivering på landsmøtet.

Landsstyret foreslår at de nåværende bestemmelser bibehol
des, da de er i samsvar med L.O.s vedtekter.
DAGSORDENENS PUNKT 4.
DEN FAGLIGE OG ØKONOMISKE SITUASJON
a. Innkomne tarifforslag.
Lønn under sykdom.
Bergverkene.
Avd. 44, Gruvernes Arbeidsmandsfor. foreslår:
Landsmøtet pålegger forbundsstyret å reise krav for berg
verkene om lønn under sykdom ved første anledning, eventuelt
tariffrevisjonen.
Motivering på landsmøtet.
Avd. 53, Nordens Klippe foreslår:
Krav om lønn under sykdom må reises ved første anledning
og forsøkes gjennomført konsekvent.
Motivering:
Lønn under sykdom er i stor utstrekning gjennomført for
grupper og industrier også innenfor forbundet. Gruvearbeiderne
krever at dette viktige spørsmål må tas opp straks og forsøkes
gjennomført så snart som mulig, senest ved første tariffrevisjon.
Nødvendigheten av forslaget kan sees av alle de opprop om hjelp
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til syke medlemmer som sendes ut i foreningene. Det skulle i
dag være gjennomførlig med de store fortjenester som gruveindustrien har i dag.
Avd. 157, Skorovass Fagforening foreslår:
Lønn under sykdom.
Anleggene.
Avd. 98. 0. Årdal Arbeiderforening foreslår:
Lønn under sykdom bør innføres for alle medlemmer av Norsk
Arbeidsmandsforbund, etter 2 mnd. sammenhengende arbeids
tid hjå same arbeidsgjevar. Forslaget bør ha tilbakevirkande
kraft til den 1. januar 1955.
Vegarbeiderne.
Avd. 374, Ytre Bindal Vegarb.forening foreslår:
Raskere utbetaling av lønn under sykdom, da det viser seg at
overenskomstens bestemmelser ikke blir fulgt.
Avd. 300. Ulsfjord Arb.m. forening foreslår:
Landsmøtet fatter vedtak med sikte på å få de første avsnitt
i punktet lønn under sykdom i overenskomsten for vegarbeidere
forandret ved neste tariffrevisjon til følgende ordlyd:
Arbeidere som har tjenestgjort ved statens, fylkenes og kom
munenes vegarbeidsdrift i tilsammen minst 6 mnd. i det løpende
og foregående kalenderår, og som fremdeles ville hatt arbeid der
som de hadde vært arbeidsføre, får full lønn under sykdom som
varer mer enn 3 arbeidsdager for inntil 3 mnd. i kalenderåret.
Arbeidere som har vært beskjeftiget i tilsammen minst 4 mnd.
i det løpende og foregående kalenderår, og som fremdeles ville
hatt arbeid dersom de hadde vært arbeidsføre, får full lønn under
sykdom som varer mer enn 3 arbeidsdager for inntil 2 måneder
i kalenderåret.
Motivering:
En mener at disse to avsnitt i punktet lønn under skydom i
overenskomsten for vegarbeidere virker helt urimelig når det
gjelder opptjeningstiden, og i særdeleshet første avsnitt hvor
opptjeningstiden skal være sammenhengende. Det kan vel med
sikkerhet påståes at de fleste av de alminnelige vedlikeholds- og
anleggsarbeidere ikke oppnår en så lang opptjeningstid, som
følge av at arbeidet drives for det meste som sesongarbeid i
sommerhalvåret, og dermed oppnår de heller ingen lønn under
sykdom. Vegarbeidernes forhandlere ved neste tariffrevisjon må
gå inn for å få dette forandret i samsvar med vårt forslag.
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Lønn for bevegelige helligdager.
Avd. 157. Skorovass Fagforening foreslår:
Spørsmålet om lønn for bevegelige helligdager settes opp på
landsmøtets dagsorden.
Avd. 53, Nordens Klippe foreslår:
Da vi anser den nåværende ordning med lønn for skader i
maksimum 3 mnd. for utilstrekkelig, vil vi foreslå maksimums
grensen hevet til ett år, da en skade i de fleste tilfelle varer
utover disse 3 mnd.
Avd. 300, Ullsfjord Arb.m.forening foreslår:
Landsmøtet fatter vedtak med sikte på å få opptjeningstiden
til godtgjørelse for helligdager i overenskomsten for vegarbeidere
forandret til 4 uker sammenhengende arbeid foran vedkom
mende helligdag, i stedet for som nå 3 mnd.
Motivering:
Da de fleste av de nevnte helligdager forekommer i vinterhalv
året, da stort sett all vegarbeidsdrift ligger nede, virker opptje
ningstiden til denne godtgjørelse også helt urimelig for de faste
arbeidere som arbeider både 3 og 4 mnd. i sommersesongen og
som tilfeldigvis har hatt en eller 2 mnd. arbeid foran en eller
flere av disse helligdager, og ikke kan få oppnådd helligdagsgodtgjøring. Dette blir en oppgave for vegarbeidernes forhandlere
under neste tariffoppgjør å få rettet på, så bestemmelsen kan
virke litt mer rettferdig og helst i samsvar med vårt forslag.

Dyrtidstillegg.
Avd. 98. 0. Årdal Arbeiderforening foreslår:
Dyrtidstillegget må innførast i grunnlønna og falle bort som
dyrtidstillegg.

Kollektiv ulykkesforsikring.
Avd. 98. 0. Årdal Arbeiderforening foreslår:
Arbeidsgjeverane må få gjennomført kollektiv ulykkesforsik
ring for alle sine arbeidere.
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Kokkelønninger og arbeidernes andel.
Avd. 104, Ytre Namdal vegarb.forening foreslår:
Vegvesenet betaler den andel i kokkelønna som overstiger kr.
0.50 pr. mann pr. dag.
Avd. 150, Olderfjord-Smørfjord og omegn vegarbeiderforening
foreslår:
Fri kokke for alle vegarbeidere. Vegvesenet betaler kr. 1.50
pr. dag for hver mann i kokkelaget som lønn til kokke.
Avd. 197, Namsen Vegarbeiderforening foreslår:
Hvor der dannes kokkelag, holder vegvesenet fri kokke.
Avd, 560, Sandneskrysset Vegarb.for. foreslår:
\ egvesenet ma betale lønn til kokke med kr. 20.— pr. mann
pr. måned.

Fribilletter.
Avd. 104, Ytre Namdal vegarb.forening foreslår:
Vegvesenets faste arbeidsstokk reiser fritt med de kommuni
kasjoner som drives av vegvesenet, så som bil og ferjer.
Avd. 171, Hamar Redskapssentrals arbeiderforening foreslår:
Norsk Arbeidsmandsforbund prøver å få i stand forhandlinger
med Norsk Rutebileierforbund om at vegarbeidere får fri skyss
eller i hvert fall større reduksjon i takstene.
Motivering:
Redskapssentralen har flere arbeidere som er henvist til å
benytte rutebilskyss til og fra sine arbeidsplasser. Her i distrik
tet omkring Hamar har et rutebilselskap opprettet såkalte arbeidsruter. På disse arbeidsrutene benyttes ukekort, hvor takst
ene er redusert med ca. 25 % i forhold til de alminnelige takster.
Flere av arbeiderne betaler 15 kr. pr. uke og noen 17 kr. Det blir
henholdsvis kr. 750 og kr. 850 pr. år. Vi har forhandlet med sel
skapet om en billigere ordning og de fant dette rimelig, men
kunne ikke gjøre noe p.g.a. konsekvensene.
Vi kan tenke oss at mange vegarbeidere rundt om i landet har
det på samme måten og mener det kan være av interesse å få
saken diskutert på landsmøtet. Vi er av den oppfatning at veg
arbeiderne burde få noen goder igjen for sitt strev i forbindelse
med -kommunikasjonene. Jernbanens arbeidere og funksjonærer
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har fri skyss med jernbanen. Vegvesenets ingeniører og oppsyns
menn har fri reise med landets rutebiler.
Avd. 197, Namsen Vegarbeiderforening foreslår:
Overenskomsten tilføyes: Skyss for hele lag inntil 100 km
hver helg.

Fortjeneste i akkord.
Avd. 104, Namsen Vegarbeiderforening uttaler:
Når en akkord er utsatt med en enhetspris, kan det da være
gjenstand for at vegvesenet ikke kan utbetale det akkorden går
ut på når en med god arbeidsytelse kan tjene 5—6 kroner pr.
time?
Avd. 560, Sandneskrysset vegarb.for. foreslår:
Akkord må gjennomføres over alt.

Diverse forslag til forbedring av overenskomsten
for vegarbeidere.
Avd. 560, Sandneskrysset vegarb.for. foreslår:
Verktøygodtgjørelse for verkstedarbeidere som holder seg
sjøl med bilverktøy, forhøyes fra 6 øre til 20 øre pr. time.
Fraværstillegget forhøyes med 50 %.
Høvel- og skrapekjørere må få kjøretillegg 50 øre pr. time.
30 % tillegg for klorkalsiumspredning.
Forhøyning av kjøretillegget pr. kbm til 40 øre pr. time.
Klare linjer til minstelønn i akkord som må overstige dagsing.
Kjøretillegg for brøytesjåfører under brøyting. 50 ør pr. time.
Revisjon av brakkebestemmelsene.
Avd. 495, Nord-Rogaland vegvokterfor. foreslår:
Vegvoktere, sjåfører, maskinførere og ellers alle faste arbei
dere som beskjeftiges ved Riks- og fylkesvedlikeholdet bør få
alderstillegg, enten som øretillegg f. eks. 10 øre pr. time etter
2 års tjeneste, stigende til 30 øre pr. time etter 6 års tjeneste,
eller kr. 200 etter 2 års tjeneste, stigende til kr. 600 etter 6 års
tjeneste.
Motivering:
Dette med alderstillegg er jo en realitet i staten, så vi mener
at også de folk som er nevnt ovenfor bør få slikt tillegg nå.
Videre er det en kjensgjerning at kommuner og mange bedrifter
i vårt land for lengst har slikt alderstillegg for samtlige som
beskjeftiges der.
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Vegarbeidernes stedlige styre i Solør-Odal foreslår:
Vegvesenet holder vareklær for verkstedarbeidere og maskinførere og ved særlige smussige arbeider, så som asfalt-" og tjærearbeid.
Avd. 150, Olderfjord-Smørfjordog omegn vegarbeiderforening
foreslår:
Diétpenger for alle vegarbeidere som må arbeide borte fra sitt
hjemsted og er henvist til å bo i brakker e. 1. Foreningen foreslår
kr. 6.— pr. dag.
Billett-, diét- og dagpenger for alle vegarbeidere, også for
sesongarbeidere, som må reise til og fra arbeidet.
Avd. 84, Eidsvold Arb.m.forening foreslår:
I ransport av vegarbeidere til og fra arbeidsplassen i veg
vesenets lastebiler skal skje på ordinær arbeidstid.
Motivering:
Den transport som brukes for flere arbeidere store deler av
året, er ikke i samsvar med tidens krav og tar opptil 1 time og
til dels over det hver veg utenom arbeidstiden.
Samtidig mener vi at transport av arbeidslag m. flere, når det
går ut på en lengere tid, skal foregå med biler med hus som er
skikket og godkjent til den slags transport.
Avd. 197, Namsen vegarbeiderforening foreslår:
Hvor arbeiderne ikke med rimelighet kan skaffe seg hus selv,
skal vegvesenet holde nødvendige brakker, forandres til «tilfreds
stillende husrom».
Det skal hare anvendes enkeltmannskøyer og skal overkøyer
mest mulig unngåes, forandres til: «overkoye skal ikke fore
komme».
Avd. 300, Ullsfjord Arb.m.forening foreslår:
Nytt ledd i § 17 i overenskomsten for vegarbeidere: De valgte
tillitsmenn skal medvirke ved uttak av arbeidere og dannelse av
akkordlag ved de ordinære anleggs- og vedlikeholdsarbeider.
Avd. 452, Biri og Snertingdal vegarb.forening foreslår:
Ved kommende tariffrevisjon må det sørges for en rimelig
kostgodtgjørelse for arbeid som betinger opphold borte fra hjem
met.
Motivering:
En kan regne med at en stor del av arbeiderne ved statens
vegarbeidsdrift heretter må utenom sitt distrikt på arbeid, slik
at arbeiderne av denne grunn må oppholde seg borte fra hjem
met.
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Ansiennitet.
Avd. 363, Valnesfjord jernb.arb.for. foreslår:
,
Protokolltilføyelse til overenskomsten: «Ved overføring bør
det så vidt mulig tas hensyn til ansienniteten hele anlegget under
ett, endres til skat.
Avd. 359, Bodø-Røsvik vegarb.for. foreslår:
Nordland fylke må bli delt i to ansiennitetsfylker.
Motivering:
Da Nordland fylke er et langt og stort fylke, er det et meget
tungvint og stort apparat å holde rede på ansienniteten for hver
enkelt arbeider i fylket, og da i særdeleshet når ikke vegkonto
rene i fylket har sine kartotek ajourført, er det meget vanskelig
for oss arbeidere å klare å kontrollere riktigheten. Nærmere på
møtet.

Overtidsarbeid.
Bergverkene.
Avd. 32, Knaben gruvearb.forening foreslår:
Bedre kontroll med overtidsarbeid.
Motivering på landsmøtet.
Oppsetting av overenskomst med eksempler.
Motivering på landsmøtet.
Avd. 265, Søvitt gruvearb.forening foreslår:
Følgende tillegg til bergverksavtalen: § 3 a. Arbeidstiden for
2 skiftordning bør legges mellom kl. 6 og kl. 22 med spisetiden
inklusiv i likhet med 3 skiftordningen.
b. Der hvor det ikke lar seg gjøre å legge arbeidstiden mellom
kl. 6 og kl. 22 betales skifttillegg for ettermiddagsskiftet som for
nattskift ved 3 skiftordning.
For ettermiddagsskiftet både ved 2. og 3. skiftordning betales
12V2 % skifttillegg når arbeidet slutter kl. 22.
§ 6. Lønnssatser. De nåværende minstelønnssatser heves.
Motivering:
Vi mener minstelønnssatsene er for lave også sett fra andre
forbunds overenskomster.

Landsstyret foreslår at rene tarifforslag ikke blir realitets
behandlet på landsmøtet, men blir oversendt det kommende for
bundsstyre til behandling i forbindelse med tariffrevisjonen for
de enkelte grupper.
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b. Forslag vedrørende sysselsettingen.

Anleggene.

Vegvesenet.
Avd. 165, Hadeland vegarb.forening foreslår:
Alle statens vegvoktere kommer på helårs ansettelse.
Motivering:
Den ansettelsesbestemmelsen som nå gjelder på 8 mnd. har
for lengst overlevd seg sjøl. Hvem kan i dag greie seg med 8
mnd. arbeid når man ikke har noe ved siden av? Slik som trafik
ken på vegene har økt de siste år, er vi av den bestemte mening
at det er mer enn nok å gjøre for vegvoktere hele året. Vi håper
forbundet og landsmøtet ved neste tariffrevisjon går kraftig inn
for dette forslaget.-

Avd. 405, Røssåga Anleggsarb.forening foreslår:
Forbundet må gjøre sin innflytelse overfor de ansvarlige myn
digheter gjeldende når det gjelder kraftutbyggingen, slik at nyeanlegg blir satt i gang, og arbeiderne med den i overenskomsten
fastsatte ansiennitet blir overflyttet.
Motivering på landsmøtet.

Avd. 65, Fåberg vegarbeiderforening foreslår:
Landsmøtet henstiller til forbundsstyret å medvirke til helårlig beskjeftigelse for fylkenes vegarbeidere.
Motivering:
Da mange fylkesvegarbeidere blir oppsagt om vinteren og blir
arbeidsløse, må dette forhold rettes på.
Avd. 359, Bodø-Røsvik vegarb.forening foreslår:
Forbundet må gå inn for at vegarbeidere som har sammenlagt
5 års tjenestetid skal ha fast arbeid.
Motivering:
På grunn av de forhold som vi arbeider under i Nordland er
det nesten ugjørlig å være vegarbeider. Da det særlig er vegarbeid
som blir brukt til avhjelp av arbeidsledigheten, blir det til at de
gamle vegarbeiderne må gå hjemme og at det kommer andre ar
beidere og tar plassene. Når det er gått en tid og disse krisearbeiderne har opparbeidet seg ansiennitet, kan de fortrenge den vir
kelige vegarbeider.
Nærmere på landsmøtet.
Avd. 363, Valnesfjord jernb.arb.for. foreslår:
Mer sammenhengende arbeid for vegarbeiderne.
Motivering:
Foreningen ser det som en tvingende nødvendighet at alt ar
beid blir gjort sammenhengende i vår kostbare tid" både for vegog jernbanearbeidere.
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Avd. 438, Tverland Jernb.arb.forening foreslår:
Forbundet går inn for å få bevilgningen til Nordlandsbanen
opp i samsvar med de arbeidere som kan beskjeftiges på dette
anlegg. Likeså å få vedtakelse og bevilgning til baneparsellene
Fauske—Korsnes. Dette for å få beskjeftiget og holde jevn syssel
setting vinter som sommer.
Avd. 363, Valnesfjord jernb.arb.forening uttaler:
De knappe bevilgningene til Nordlandsbanen har ført til
mange ulemper for banens arbeidskraft. Vi er vitne til at arbei
dere i sin beste alder blir gående ledig, fra høst til vår.
For øvrig vil jernb.arb.foreningen henstille til de respektive
myndigheter om å få ta opp arbeid på hanen nordover Fauskø’—
Korsnes. Ellers vil arbeidet ved banen snart ta slutt.

Landsstyret sier seg enig i at medlemmene må søkes skaffet
varig beskjeftigelse og vil legge fram innstilling i saka på landsmøtet.
Nedsettelse av arbeidstiden.
Avd. 438, Tverland Jernb.arb.forening foreslår:
Forbundet går inn for å få arbeidstiden satt ned til 40 timers,
uke.
Motivering:
På grunn av den sterke mekanisering som foregår nå ute på
anleggene og hvormed arbeidet går mye fortere, likeså vises stor
tendens til større arbeidsløshet i forskjellige yrker, ikke minst
blant anleggsarbeiderne. Foreningen mener derfor at en ned
settelse av arbeidstiden skulle være forsvarlig og berettiget.
Avd. 152, Sandvika-Asker jernb.arb.forening foreslår:
40 timers arbeidsuke for alt arbeid under dagen.
Motivering på landsmøtet.
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Avd. 53, Nordens Klippe foreslår:
Arbeidstiden i tunneler og finknusverk settes ned til 40 timer
pr. uke som i gruver.
Motivering:
Vi er av den oppfatning at faren for silikose og støv er like
stor i tunneler som i gruver. Av den grunn må forslaget snarest
tas opp for å få gjennomført 40 timer pr. uke på disse sunnhetsskadelige arbeidsplasser.
Avd. 44, Grubernes arbeidsm.forening foreslår:
Arbeidstiden for tunnelarbeid og arbeid under dagen settes
ned til 40 timers arbeidsuke i bedrifter som driver åpne dagbrudd
og hvor dette arbeid er både et direkte og indirekte ledd tilknyttet
dagbruddets produksjon. Landsmøtet pålegger forbundsstyret i
samarbeid med L.O. snarest å ta opp forhandlinger med arbeids
giver og statsmyndigheter for å bringe slike arbeidsforhold like
stillet med gruvedrift.
Motivering:
Vi har brakt i erfaring at arbeid under dagen og driving av
tunneler er like meget usunt og helsefarlig som gruvedrift for
øvrig. Vi har arbeidere som kontinuerlig året rundt driver med
tunnelarbeid både på stuff og strosse. Disse arbeidere som er
faste tunnelarbeidere og som må fortsette med dette arbeid i år
framover, mener vi har krav på 40 timers uke. I de bedrifter
hvor dette tunnelarbeid må gjøres som et ledd i den videre fort
settelsen av dagbruddsdriften, og hvor arbeidet er direkte og in
direkte tilknyttet produksjonen for dagbruddsdriften, skulle
tunnelarbeiderne derfor være berettiget til samme arbeidsforhold
som gruvearbeidere.
Avd. 32, Knaben gruvearbeiderforening foreslår:
5 dagers arbeidsuke for gruvearbeiderne.
Motivering på landsmøtet.

Landsstyret sier seg enig i forslaget fra Tverland Jernbanearbeiderforening om en generell forkorting av arbeidstiden og
vil legge fram innstilling i saka på landsmøtet.
Når det gjelder forslagene om nedsettelse av arbeidstiden for
tunnelarbeidere, vises til at dette spørsmål er under behandling
i Arbeidervernlovkomitéen.
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c. Forslag vedrørende pensjonsspørsmål.
Pensjonstrygden for statens arbeidere.
Pensjonsgrunnlaget.
Fra avd. 17, Jæren jernbanearb.forening.
I. Forbundet tar opp forhandlinger med statsmyndighetene
om forandring av det någjeldende pensjonsgrunnlag for statens
arbeidere slik at pensjonen blir vesentlig forhøyet, selv om dette
medfører en forhøyelse av pensjonsinnskuddet. Møtet er av den
oppfatning at den någjeldende pensjon ikke dekker de krav vi
må stille til en rimelig levestandard for våre pensjonister.
Fra avd. 325, Stavanger og Omegns Arbeidsmandsforening.
Landsmøtet pålegger forbundet å ta opp forhandlinger med
statsmyndighetene om at § 5, alderspensjon, og § 27, pensjonsav
gift i lov av 30. juni 1950 om pensjonstrygd for arbeidere ved
staten, blir revidert.
Motivering:
Da vi mener at anleggsarbeiderne, anlegget, er satt i en sær
stilling, hva angår alderspensjon og pensjonsavgift — sett i for
hold til jernbanearbeiderne, driften, vil vi kreve en forandring.
Alle er vel klar over at alderspensjonen er for liten i en dyrtid
som den vi lever i nå. For å få rettet på dette forholdet, er vi
villig til å betale en noe høyere pensjonsavgift enn nå, mot å få
samme alderspensjon som ved driften. Det må vel være en forut
setning at de som bygger jernbanen (anlegget) ikke skal være
dårligere stillet enn de som arbeider ved den ferdige jernbanen.
Fra avd. 461, Egersund jernbanearbeiderforening.
Forbundet tar opp forhandling med statsmyndighetene om
forhøyelse av pensjonssatsene. Pensjonsinnskuddet må, om det
er nødvendig, forhøyes.
Motivering:
Med de leveomkostninger og de høye husleier som det er i dag,
er det meget vanskelig for ikke å si umulig å leve på den pensjo
nen som nå er. Vi anser det rimelig å forhøye pensjonsinnskud
det med f. eks. 5 øre pr. time og så forhøye pensjonen tilsvarende.
Fra avd. 498, Skjeggestad jernbanearbeiderf orening.
Landsmøtet pålegger forbundet å ta opp forhandling med
statsmyndighetene om at § 5, alderspensjon, og § 27, pensjons
avgift i lov av 30. juni 1950 om pensjonstrygd for statens arbei
dere, blir revidert.
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Motivering:
Da vi mener at anleggsarbeiderne (anlegget) er satt i en sær
stilling hva angår alderspensjon og pensjonsavgift, sett i for
hold til jernbanearbeiderne (driften) vil vi kreve en forandring.
Alle er vel klar over at alderspensjonen er for liten i en dyrtid
som den vi nå lever i. For å få rettet på dette forhold er vi villig
til å betale en noe høyere pensjonsavgift enn nå mot å få samme
alderspensjon som ved driften. Det må vel være en forutsetning
at de som bygger jernbanen (anlegget) ikke skal være dårligere
stillet enn de som arbeider ved en ferdig jernbane (driften).
Avd. 560, Sandneskrysset vegarb.for. foreslår:
Pensjonssatsene må forhøyes.

Fra avd. i98, Skjeggestad Jernbanearbeiderforening.
En vil kreve at aldersgrensen blir satt ned fra 65 til 60 år for
dem som selv måtte ønske å slutte da. De som derimot har sær
skilt god helbred og ønsker å arbeide utover 68 år, må få lov
til dette når anlegget finner at de har bruk for disse. Anleggs
arbeid er jo i seg selv et krevende og tungt arbeid, og for arbei
dere som har arbeidet ved Sørlandsbanen har arbeidet vært sær
skilt hårdt og krevende på grunn av de mange og lange tunneler.
Når en har arbeidet i tunneler fra 15 til 20 år, er det vel ikke
å undres over at mange er helt utslitt når de fyller 60 år. Det
skulle derfor være et rimelig krav at pensjonsalderen for jernbanearbeidere (anlegget) blir satt til 60 år.

Pensjonsalderen.

Avd. 104, Ytre Namdal vegarb.forening foreslår:
Pensjonsalderen for vegarbeidere blir satt ned til 60 år.

Fra avd. 17, Jæren Jernbanearbeiderforening.
Pensjonsalderen forandres slik at de som ønsker å slutte når
de har fylt 60 år må få det.

Avd. 374, Ytre Bindal vegarbeiderfor. foreslår:
Pensjonsalderen satt ned til 65 år.

Fra avd. 152, Sandvika-Asker Jernbanearbeiderforening.
Pensjonsalderen senkes til 65—60 år. Dette av hensyn til om
der skulle inntreffe innskrenkninger i anleggsdriften og derved
forhindre at eldre utslitte arbeidere holder på mens ungdommen
blir gående ledige.
Jra avd. 325, Stavanger og omegns Arbeidsmandsforening.
En vil kreve at aldersgrensen blir satt ned fra 65 til 60 år
for dem som selv måtte ønske a slutte. De som derimot har sær
skilt god helbred og ønsker å arbeide utover 68 år må få lov til
dette når anlegget finner at de har bruk for disse. Anleggsarbei
det er jo i seg selv et tungt og krevende arbeid, og for arbeidere
som har hatt sitt arbeid ved Sørlandsbanen, har arbeidet vært
særskilt tungt og krevende på grunn av de mange og lange tun
neler. Når en har arbeidet i tunneler fra 15 til 20 år, er det vel
ikke å undres over at mange er helt utslitt når de fyller 60 år.
Det skulle derfor være et rimelig krav at pensjonsalderen for
jernbanearbeiderne (anlegget) blir satt til 60 år.
Fra avd. i61, Egersund Jernbanearbeiderf orening.
Forbundet tar opp forhandlinger om pensjonsalderen slik at
de som ønsker det kan slutte ved fylte 60 år.
Motivering:
Så tungt arbeid som anleggsarbeidet er, må det være anled
ning til å slutte når en fyller 60 år.
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Avd. 438, Tverland Jernb.arb.forening foreslår:
Pensjonsalderen for anleggsarbeidere settes til 65 år, med rett
og plikt til å slutte arbeidet. Derimot gis vedkommende pensjon
ist anledning til å arbeide på anlegget i sommermånedene uten
avbrekk eller trekk i pensjonsbeløpet. Forbundet går inn for å få
pensjonssatsen forhøyet.

§ 24 i lov om statsarbeidertrygd.
Fra avd. 121, Jølster Vegarb.forening arbeiderforening.
Lov om pensjonstrygd for statens arbeidere, § 24, vert sett på
saklista. Det må drøftast korleis ein snarast kan få § 24 for
andra, slik at dei mange pensjonssøkjarar kan få nytte av lov
om pensjonstrygd. Dette sett i forhold til alderstrygd.
Fi-a avd. 268, Lenvik Arbeidsmandsforening.
Endring i pensjonstrygden, kap. VII, § 24, første ledd for
andres til:
Pensjon etter denne lov kan ikke settes ned med det beløp
vedkommende har rett til etter lov om laderstrygd og eller lovene
om krigspensjonering og ulykkestrygd for skade som er påført
arbeideren.
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Utvidelse av pensjonstrygden.
Fra avd. i52, Biri og Snertingdal Vegarbeiderforening.
Der bør på landsmøtet tas opp forslag om at pensjonsordnin
gen for statens arbeidere også blir gjort gjeldende for de kom
munale og fylkeskommunale vegvoktere.
Fra avd. 171, Redskapssentralens Arb.for.
Foreningen har enstemmig besluttet å anmode landsmøtet om
å ta pensjonsordningen opp til ny behandling, slik at vegarbei
derne ved herredskommunene kommer inn under samme pen
sjonsordning.
Fra Vestre Talvik Vegarbeiderforening.
Foreslår:
§ i, kap. III: Arbeideren har rett og plikt til å slutte i arbei
det ved utgangen av den kalendermåned han fyller 65 år. Ved
kommende tilsettingsmyndighet kan, når forholdene tillater det,
bestemme at fratreden kan skje inntil 3 år tidligere (62 år) hvis
360 pensjonsgivende måneder er nådd.
§ 5: Årspensjonen forhøyes til kr. 12.— for hver pensjons
givende tjenestemåned.
§ 5, i. avsnitt: «Alderspensjon med tillegg må ikke overstige
80 %........... » må bortfalle.
§ 24-, kap. VII. Pensjonen etter denne lov fåes i sin helhet så
fremt den overstiger alderstrygden, og er alderstrygden uved
kommende både i utbetaling og avgift.
§ 27. Avgiften forhøyes til kr. 0.15 for hver ordinær arbeids
time.

Landsstyret uttaler: Spørsmålet om høyning av pensjons
grunnlaget er under behandling i sosialdepartementet. Det foreligger en utredning med sikte på hevning av pensjonsgrunn
laget på betingelse av at pensjonsinnskuddet også blir hevet.
Landsstyret sier seg enig i at pensjonsgrunnlaget blir hevet,
selv om dette vil betinge en hevning av pensjonsinnskuddet,
men kan ilske tiltre det forslaget som er antydet av Departe
mentet da en mener den foreslåtte hevning av pensjonsgrunn
laget ikke star i forhold til den foreslåtte hevning av pensjons
innskuddet.
Spørsmålet om å senke pensjonsalderen sendes de avdelinger
som har statsarbeidere som medlemmer, til avstemning. Av
stemningen skal være tilendebrakt i god tid før landsmøtet.
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Spørsmålet om endring av § 24 er under behandling i Sosial
departementet som vil fremme forslag for inneværende Stor
ting.
Gruvene — Pensjonsordning.
Fra avd. 83, Alvdal Arbeidsmandsforening.
Årsmøtet besluttet å sende en henstilling til forbundet mn å
fremme spørsmålet om pensjonsordning for bergverkene pa for
bundets landsmøte i år.
Avd. 157, Skorovass Fagforening foreslår:
Pens j onsordning.

Fra Landsstyret: Spørsmålet om pensjonsordning ved berg
verkene har vært reist ved en rekke tariffrevisjoner uten at
kravene har ført fram.
. ,
Det er nå innført pensjonsordning ved et par av statens
berLlndssty1retatnrår at landsmøtet pålegger det kommende
forbundsstyre å arbeide videre med spørsmålet om pensjons
ordning for de øvrige bergverk.
Pensjonsordning generelt.
Avd. 98, 0. Årdal Arbeiderforening foreslår:
Pensjonsordning må gjennomføres.

Landsstyret er enig i at pensjonsordning bør gjennomføres
generelt for alle lønnsmottakere, men mener dette er et spørs
mål som må løses gjennom hovedorganisasjonene og foreslår
spørsmålet oversendt L.O.
d. Andre spørsmål.
Bidrag ved dødsfall.
Avd. 300, Ullsfjord Arb.m.forening foreslår:
Landsmøtet henstiller til Finansdepartementet om at tjeneste
tiden for å oppnå bidrag ved dødsfall settes ned til ett år, og at
bestemmelsen også gjøres gjeldende ved fylkenes og kommune
nes arbeid som går med statsbidrag.

Landsstyret tilrår at forslaget blir oversendt det kommende
forbundsstyre.
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Ferie og ferielønn.
Bergverkene.
Avd. 53, Nordens Klippe foreslår:
snarest! ^ 3 Ukei’S sammenhengende sommerferie må reises
Motivering:
Gruvearbeiderne krever gjennomført 3 ukers sammenhengIVhT1116^1'16- Både helse' °g rekreasjonsmessig vil det være
et gode for gruvearbeiderne å få 3 ukers sammenhengende ferie
for a samle krefter og energi til et nytt års slit, og i Nord-Norge

ohgarkS«

av 1 ukes '-intCT,"ie-

^

—K

Avd. 53, Nordens Klippe foreslår:
Prosentvis forhøyelse av feriegodtgjørelsen for de lavestlønte
Motivering:
I alle gruver er det en hel del arbeidere som må gå på timehmn og inntekten blir dermed så dårlig at de ikke kan \a ferie
men ma i mange tilfelle ta seg jobber ved andre arbeidsplasser i
ene iden for å klare seg. Vi foreslår at forbundet får gjennom8%, 8

S kerPr90%norv.e f°rhøyelSe: 10 000 kr- 7%

% 9 000 kr.

Jernbaneanleggene.
Avd. 363, Valnesfjord jernb.arb.for. foreslår:
Enhver arbeider som har fullt arbeidsår skal ha rett til å få
erien i sin helhet i tiden 16. mai—30. september, men hvis den
enkelte arbeider ønsker det, kan han ved fri forhandling mellom
l" iitikfUfi^ ,eidCf °g arbeidsgiver forhandle om å få ferien
utsatt til et bedre passende tidsrom.

Sier. ^eg PrillsiPielt enig i forslaget fra «Nordens Klippe» om at feriegodtgjørelsen for de lavest lønte ar-

7

Med
hensAn GI
^ at f°rSlag °m dette oversendes L.O.
Med hensyn
til forslagene
om sammenhengende ferie i somE" foreslår Landsstyret disse oversendt redaksjonsRengjøringsarbeid.
Avd. 443, Stavanger rengj.kv. forening foreslår:
gfnger blant Våre medlemmer har forekommet
uhell pa arbeidsplassen og dette er blitt bekreftet av søkte lege,
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viser det seg at sykepenger ikke blir utbetalt fra første dag av
sykekassen, som viser til lovens bestemmelser om at rengjøringsarbeid ikke er anerkjent som yrke. Vi ber forbundet ta dette
spørsmål opp og om mulig å få rettet på disse urimelige bestem
melser.

Landsstyret tilrår at forslaget blir oversendt det kommende
forbundsstyre.
Blokering av uorganiserte.
Avd. 34, Stord Arbeiderforening foreslår:
Forbundet anmodes om å arbeide for at det blir gitt lovlig
adgang til for fagforeninger å blokere uorganiserte for arbeid,
hvis ikke medlemskap ordnes.
Motivering:
Det er dessverre slik at det ennå finnes altfor mange arbei
dere som ikke er organiserte. Forbitrelsen i dag på arbeidsplas
sen mot disse snyltere, er meget stor. Det hemmer også arbeidet
med å verve nye medlemmer, idet mange påberoper seg at den og
den ikke er organisert og da er det ikke nødvendig for dem heller
å være det.
Vi er kjent med at det finnes enkelte bedrifter hvor fagfor
eningen ikke tolererer uorganiserte.
Vi mener at forbundet bør ta seg av dette spørsmål slik at det
blir gitt fagforeningen lovlig adgang til å blokere uorganiserte
for arbeid, hvis de ikke vil ordne sitt medlemskap i angjeldende
forening.

Landsstyret foreslår: Forslaget kan ikke anbefales vedtatt.
Dagsordenens punkt 5.
FORSKJELLIGE SPØRSMÅL VEDR. STAT8ARBEIBERE
Vegarbeid som entreprise.
Avd. 359, Bodø-Røsvik vegarb.for. foreslår:
Forbundet må motarbeide den tanken at vegarbeid blir å sette
ut på entreprise.
Motivering:
Dersom vegarbeidet skal settes ut på entreprise, må en jo
regne med at det blir entreprenørfirmaenes egne folk som kom
mer til å utføre arbeidet, og at de gamle vegarbeiderne blir satt
utenfor og på den måten mister alle de rettigheter man har stre
vet med i mange år for å få.
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Landsstyret er av den prinsipielle oppfatning at arbeid for
statens regning bør utføres i egen regi, i den utstrekning dette
er mulig, og vil fremme forslag i saka for landsmøtet.
Nasjonaliserte bedrifters medlemskap
i Arbeidsgiverforeningen.
Avd. 34, Stord Arbeiderforening foreslår:
Forbundet må med alle midler medvirke til at nasjonaliserte
bedrifters medlemskap i Arbeidsgiverforeningen opphører.
Motivering:
Det er meningsløst og stikk i strid med det sosialistiske prin
sipp at bedrifter som er nasjonalisert, bedrifter som staten eier
eller har overtatt, fortsatt står i Arbeidsgiverforeningen. Arbeids
giverforeningen er de private kapitaleieres organisasjon. Det er
da logisk at nasjonaliserte bedrifter ikke bør eller skal stå til
sluttet denne organisasjon. Dessuten er det vanskelig ved sted
lige forhandlinger å oppnå resultat, idet bedriftene, der som
regel er ledet av borgerlig innstilte mennesker, påberoper seg
Arbeidsgiverforeningen.

Landsstyret sier seg enig i forslaget.
Dagsordenens punkt 6.
OPPLYSNINGSVIRKSOMHETEN
Landsstyret foreslår at landsmøtet bibeholder de samme
vedtekter for forbundets opplysningsarbeide som ble vedtatt på
landsmøte i 1951, med de endringer som er kommet til i lands
møteperioden vedrørende brevkurs.
Landsstyret foreslår videre at landsmøtet gir forbundsstyret
fullmakt til å nytte de midler som ansees nødvendige i lands
møteperioden til opplysningsarbeidet.
FORBUNDETS YRKESSTIPEND
_ Landsstyret foreslår for landsmøtet at ordningen med yrkesstipend opphører.
Motivering:
I de fleste tilfeller har det vist seg at forbundet mister de
medlemmene som har fått slike stipend, idet de som regel får
stillinger som faller utenfor forbundets virkeområde etter at
de har fullført yrkesskolene. Grunnlaget for stipendieordningen
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er heller ikke til stede i samme monn som før, etter at det nå
blir ytt bidrag fra arbeidsledighetstrygden til skoler som før
ikke kom inn under denne ordning. Det er heller ikke noen
andre fagforbund som yter slike yrkesstipend og landsstyret
er derfor av den oppfatning at ordningen bør opphøre.
Dagsordenens punkt 7.
Eget gruvearbeiderforbund.
Avd. 157, Skorovass Fagforening ber om at spørsmålet eget
gruvearbeiderforbund blir satt opp på landsmøtets dagsorden.

Landsstyret foreslår at saka blir oversendt gruvekonferansen som blir holdt under landsmøtet.
Spørsmålet om dannelse av eget gruvearbeiderforbund bør
under enhver omstendighet utstå inntil L.O.s kongress i 1957
har trukket opp de framtidige retningslinjer for fagorganisa
sjonens oppbygging.
Dagsordenens punkt S.
Distriktssekretær Trøndelag.
Trondheim og omegns stedlige styre foreslår:
I Trondheim og omegn ansettes en fastlønnet representant for
forbundet, eller en av forbundets faste representanter tar opp
hold i Trøndelag med Trondheim som utgangspunkt i 4 mnd.
av året.
Motivering:
Foreningsarbeidet ligger nede i Trondheim og omegn. For
eninger går i oppløsning, og det til tross for at mulighetene skulle
være de beste for organisasjonsarbeid. Opplysningsarbeidet er
minimalt og kontakten med forbundets dårlig.

Landsstyret foreslår at spørsmålet om ansettelse av dist
riktssekretær, eventuelt å ansette mer arbeidshjelp på forbundskontoret utredes av det kommende forbundsstyre og at
landsmøtet bemyndiger forbundsstyret og det kommende
landsstyre til å treffe de nødvendige tiltak.
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