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1. Landsmøtets åpning og konstituering.
a) Fullmaktenes godkjenning.
b) Vedtakelse av dagsorden og forretningsorden.
c) Valg av 4 ordstyrere og 4 sekretærer.
d) Valg av komitéer:
Valgkomité.
Budsjettkomité.
Redaksj onskomité.
2. Beretninger, regnskaper og revisjonsrapporter.
a) Beretning for 1963, 1964, 1965 og 1966.
b) Regnskap for 1963, 1964, 1965 og 1966.
c) Revisjons- og kontrollkomitéens rapport for samme tidsrom.
d) Muntlig beretning for 1967.
3. Vedtektsendringer.
1. Forbundets vedtekter.
2 a. Avdelingenes vedtekter.
2 b. Storavdelingenes vedtekter.

4. Den faglige og økonomiske situasjon.
1. Innkomne faglige forslag,

5. Kollektiv hjemforsikring.
6. Opplysningsarbeidet.

7. Agitasjon.
8. Forskjellige forslag.

9. Bevilgninger.
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10. Valg.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tillitsmenn.
Forbundsstyret.
Landsstyret.
Revisjonsutvalget.
LO’s representantskap.
Tariffråd.

11. Avslutning.
FORSLAG TIL FORRETNINGSORDENEN
1. Møtets forhandlinger er ikke offentlige. Dog har arbeiderpres
sens representanter adgang. Likeledes har forbundets medlem
mer adgang til galleriet som tilhørere, unntaken 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 inn
byrdes møtenes ledelse. Til å føre protokollen velges 4 sekre
tærer.
3. Møtene holdes fra kl. 9.00 til kl. 13.00 formiddag og fra kl. 15.00
til kl. 18.00 ettermiddag.
4. Ingen har rett til å få ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
Unntaken for innledningsforedragene begrenses taletiden til
10 minutter første og 5 minutter annen og tredje gang.
Ordstyreren har for øvrig, når han finner det påkrevd, rett
til å stille forslag om ytterligere tidsbegrensning og strek med
de inntegnede talere. Til forretningsordenen gis ingen ordet
mer enn 1 gang og høyst 2 minutter til hver sak.
Talerne skal tale fra den dertil bestemte plass i salen.
5. Forslag må leveres skriftlig til ordstyreren, undertegnet med
vedkommendes navn og navnet på den forening han represen
terer. Ikke noe nytt forslag kan tas opp etter at det er be
sluttet satt strek med de inntegnede talere.
Forslag som ingen forbindelse har med de på dagsordenen
oppførte saker, kan ikke behandles.
6. Alle beslutninger avgjøres med alminnelig flertall. I tvils
tilfelle eller når 20 representanter forlanger det, foregår av
stemningen ved navneopprop.
7. I protokollen innføres bare forslagene og avstemningene samt
de fattede beslutninger.
8. Protokollen oppleses ved hvert møtes begynnelse og for siste
møte ved dets avslutning.
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DAGSORDENENS PUNKT 3
FORANDRING AV VEDTEKTENE
§ 2.
FORMÅL

Nr. 1
Pkt. 4:

,

Avd. 405, Rana-anleggets Fagforening, foreslår:
Endres til:
Å arbeide for å sikre friheten, rettssikkerheten og å bygge ut en
demokratisk styreform i Norge.

Motivering:
Den demokratiske styreform slik den har utviklet seg i Norge
tjener ikke arbeiderklassen. En må derfor i sterkere grad enn hittil
arbeide for å få gjennomført de tiltak som nevnt i omhandlede
paragraf, pkt 5 a—b.

Landsstyret innstiller:
Kan ikke tiltres.
Nr. 2
Pkt. 6:
Avd. 53, Nordens Klippe, Kirkenes, foreslår:
Endres til:
Å arbeide for en sosialistisk samfunnsordning for å skape større
velstand og en rettferdig fordeling av samfunnsgodene.

Landsstyret innstiller:
Forslaget tiltres.
Nr. 3
Pkt. 7:
Avd. 405, Rana-anleggets Fagforening, foreslår:
Endres til:
Å arbeide for at organisasjonen alltid er politisk uavhengig.

Motivering:
Fagorganisasjonen må selv få bestemme sin politiske linje, uav
hengig av de politiske partier. I en årrekke har et politisk parti
ledet og dirigert fagorganisasjonen. Dette forhold har ført til at
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medlemmenes tillit til fagorganisasjonen er blitt svekket i en for
uroligende grad.
Landsstyret innstiller:
Kan ikke tiltres.
Nr. 4

i

Pkt. 10:
Avd. 405, Rana-anleggets Fagforening, foreslår:
Endres til:
Å arbeide for et målbevisst faglig samarbeid på internasjonal
basis, uansett politisk styreform.

Motivering:
Dette vil lette utregningen av antall representanter.
Det blir da én oppgjørsperiode som teller, mot nå én og en halv.
Videre slipper en unna den innvending at mange medlemmer ikke
har lønn i jula, og derfor har F-merker. Dette vil i korthet si at
reglene for representasjon kommer i takt med oppgjørsperioden.
Landsstyret innstiller:
Kan ikke tiltres. Tidligere bestemmelse foreslås bibeholdt inn
til den organisasjonsplan forbundet har lagt opp med hensyn til
storavdelinger er gjennomført.
Nr. 7

Pkt. 4:

Motivering:
Et nordisk og vest-europeisk samarbeid gir oss en manglende
informasjon om fagbevegelsen internasjonalt. Vårt forbund må der
for, uavhengig av LO, fritt få bestemme med hvilke land vi ønsker
å opprette en faglig kontakt med.

Fra landsstyret:
Vedrørende representasjon for storavdelinger til landsmøtet så
skal samme representantfordeling som hittil er praktisert gjelde
inntil neste landsmøte.

Landsstyret innstiller:
Kan ikke tiltres.

§ 6.
LANDSMØTETS MYNDIGHETSOMRÅDE

Nr. 8
§ 5.
LANDSMØTET
Nr. 5

Pkt. 3:
Avd. 75, Giken Gruvearbeiderforening, foreslår:
Representasjonsretten til landsmøtet blir regnet ut etter medlems
tallet og ikke etter ordinær betalt kontingent.

Motivering:
Det å umyndiggjøre de mange hundre æresmedlemmer som for
bundet har, er etter vår mening udemokratisk.
Landsstyret innstiller:
Kan ikke tiltres. Paragrafens bestemmelser foreslås opprettholdt
som før.
Nr. 6
Avd. 36, Oppland Arbeidsmannsforening, foreslår:
Representasjonsretten beregnes etter merkeoppgjøret for septem
ber/oktober, istedenfor som nå for 4. kvartal.
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Pkt. 3:
Avd. 405, Rana-anleggets Fagforening, foreslår:
Endres til:
å velge 29 medlemmer og 20 varamenn til landsstyret osv.

Motivering:
Når det foreslås å utvide landsstyret med 4 medlemmer, er det
med henblikk på en best mulig yrkes- og distriktsrepresentasjon
til landsstyret.
Landsstyret innstiller:
Kan ikke tiltres. Isteden foreslås at antallet i landsstyret økes
til 27 representanter med 18 varamenn. Representantene fordeles
slik at distriktene og de enkelte grupper innen forbundets om
råde blir forholdsvis representert.
Nr. 9
Fellesstyret for vegarbeidere i Troms, foreslår:
at noen av forbundets styremedlemmer velges fra henholdsvis
Nord-Norge og Vestlandet.
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Motivering:

Motivering:
Fellesstyret mener at med de kommunikasjoner en i dag har,
skulle dette forslag være rimelig og realistisk mulig.

Landsstyret innstiller:
Kan ikke tiltres.

(Se forslag nr. 14.)

Landsstyret innstiller:
Forslagene kan ikke tiltres. Tidligere tekst foreslås opprettholdt.

§ 16.
ARBEIDSSTANS

Nr. 10
Pkt. 6:

Landsstyret foreslår:
Nytt pkt. 6, sålydende:
Å velge tariffråd for de enkelte av forbundets grupper. Lands
møtet fastsetter antallet representanter for de enkelte råd. Med
lemmer som slutter i arbeid i den gruppe de representerer, trår
automatisk ut av rådet.
(Tidligere pkt. 6 blir pkt. 7 osv.)

§ 15.
AVSTEMNING OVER TARIFFORSLAG

Nr. 11
Pkt. 1:
Avd. 405, Rana-anleggets Fagforening, foreslår:
Endres til:
Tarifforslag skal legges fram for de medlemmer interessetvisten
gjelder.

Nr. 13
Pkt. 1:
Avd. 403, Fosen Vegarbeiderforening, foreslår:
Endres til:
Når samtykke til å iverksette arbeidsstans foreligger, skal det
gjelde alle medlemmer som interessetvisten gjelder og som har stemt
over forslaget.
Når melding til medlemmene om å iverksette arbeidsstans fore
ligger, eller om lockout er varslet, velger alle fagforeninger som
berøres av arbeidsstansen, en streike- eller lockout-nemnd. For
eningen fordeler konfliktstønaden og øver den kontroll som er nød
vendig under arbeidsstansen.

Motivering:
(Se forslag nr. 14.)

Landsstyret innstiller:
Kan ikke tiltres. Tidligere tekst foreslås opprettholdt.
Nr. 14

Motivering:

Pkt. 2:

Ordene «som regel» må utgå. Hvis ikke et tarifforslag skal fore
legges medlemmene, vil det i realiteten si at medlemmene utelukkes
fra det vesentligste i formålsparagrafen.

Avd. 403, Fosen Vegarbeiderforening, foreslår:

Nr. 12
Avd. 403, Fosen Vegarbeiderforening, foreslår:
I første setning går ordene «som regel» ut, og avsnittet får en
slik form:
«Tarifforslag skal legges fram for de medlemmer interessetvisten
gjelder. Avstemningsresultatet skal gi et fullgyldig uttrykk for
viljen hos medlemmene.»

Nytt pkt. 2, sålydende:
Skulle det innen fristen for arbeidsnedleggelsens utløp komme
forhandlinger i gang mellom partene og et revidert forslag bli lagt
fram for forbundet, skal ikke det vedtas før det er forelagt med
lemmene til avstemning.
(Nåværende pkt. 2 under § 16, blir pkt. 3 osv.)

Motivering:
Gjelder forslagene nr. 12, 13 og 14:
På bakgrunn av den sluttbehandling som Vegoverenskomsten fikk
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ved tariffrevisjonen 1966, synes det å være misnøye blant forenin
gens medlemmer over følgende:
1. Da arbeidsnedleggelse ble varslet, gjaldt det bare statens veg
arbeidere. Fylkets vegarbeidere skulle fortsette foreløpig, på
tross ay at de deltok i avstemningen over tarifforslaget, (jfr
forbundets vedtekter § 15, pkt. 1). Dette skapte en dei for-'
bitrelse blant medlemmene, og arbeiderne i fylkets vegarbeidsdnft ga uttrykk for at de hadde ingen rettigheter i organisa
sjonen.
2'
hersker en del misnøye over at meklingsforslaget ble ved
tatt uten at det først ble lagt fram for medlemmene.

Landsstyret innstiller:
Kan ikke tiltres. Tidligere tekst foreslås opprettholdt.

Nr. 15

§ 17.
STØNAD UNDER ARBEIDSSTANS

Pkt. 1:
Avd. 403, Fosen Vegarbeiderforening, foreslår:
Stønad under arbeidsstans blir tatt opp til justering.

§ 19.
KONTINGENT

Nr. 18
Pkt. 1.
Avd. 471, Odda og Omegn Arbeidsmannsforening, foreslår:
Kontingenten heves til kr. 4.50 pr. uke for heltbetalende og
kr. 3.00 pr. uke for halvtbetalende. For F-merker ingen kontingent.
Kontingenten fordeles slik:
Heltbetalende: Til forbundskassen kr. 3.50 pr. uke, til kampfon
det kr. 0.50 pr. uke og til Stønadskassen kr. 0.50 pr. uke.

Nr. 19
Pkt. 2:
Avd. 471, Odda og Omegn Arbeidsmannsforening, foreslår:
Kontingenten for direkte medlemmer heves til kr. 4.50 pr. uke for
heltbetalende og kr. 3.00 pr. uke for halvtbetalende.
Kontingenten fordeles slik:
Heltbetalende: Til forbundskassen kr. 3.50 pr. uke, til kampfon
det kr. 0.50 pr. uke og til Stønadskassen kr. 0.50 pr. uke.
Halvtbetalende: Til forbundskassen kr. 2.00 pr. uke, til kampfon
det kr. 0.50 pr. uke og til Stønadskassen kr. 0.50 pr. uke.

Nr. 16
Avd. 75, Giken Gruvearbeiderforening, foreslår:
Stønad under arbeidsstans heves i samsvar med dagens levestanaard.

Nr. 17
Pkt. 3:
Avd. 75, Giken Gruvearbeiderforening, foreslår:
inntreffer ^ å Utbetale fra °g med den daS streik eller lockout

Landsstyret innstiller:
Det vil bli lagt fram innstilling på landsmøtet om endringer i
satsene for stønad under arbeidsstans.
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Nr. 20
Nytt pkt.:
Avd. 471, Odda og Omegn Arbeidsmannsforening, foreslår:
Nytt punkt under § 19, sålydende:
Forbundet dekker utgiftene til enkeltstående foreninger som ikke
er gått inn i sammenslutninger til storavdeling. Videre dekker for
bundet utgiftene med lønn til forretningsfører i storavdelingene og
deres administrasjonsutgifter, som utbetales 4 ganger i året eller
hvert kvartal til foreningen.
Kontingenten blir indeksregulert etter Statistisk Sentralbyrås
konsumprisindeks.

Nr. 21
Avd. 405, Rana-anleggets Fagforening, foreslår:
å gå over til månedsmerker istedenfor ukemerker som nå.
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Motivering:

Motivering:

Da en rekke forbund har gått over til månedsmerker, vil en anta
at ordningen har vært fordelaktig, ikke minst for avdelingene. En
må heller ikke se bort fra at en ved bruk av månedsmerker lettere
kan få gjennomført lønnstrekk av kontingent, i første rekke ved
Statens anleggsdrift.

En kan helt sikkert si at misbruk av F-merker forekommer i en
ganske stor grad i henhold til omhandlede paragraf. Dette forhold
beror i første rekke på at lønn under sykdom ■— militærtjeneste,
hittil svarer til 30—50 prosent av den reelle fortjeneste.
Nr. 25

Nr. 22
Avd. 36, Oppland Arbeidsmannsforening, foreslår:
Forbundet fastsetter prisen på kontingentmerkene slik at for
eningens hele administrasjonskontingent er innregnet. Ordningen
med «agitasjosbidrag» til storavdelingene og at foreningene trekker
administrasjonskontingenten fra ved oppgjøret, bibeholdes.

Pkt. 5:
Avd. 69, Malmo Gruvearbeiderforening, foreslår:
Pkt. 5 endres slik at det stilles større krav for å oppnå æresmedlemskap, samt at ingen blir fritatt for kontingent så lenge de står
i fullt arbeid.
Landsstyret innstiller:
Forslag vil bli lagt fram på landsmøtet.

Motivering:
Kontingenten blir lik for alle medlemmer uansett hvilken avde
ling de står tilsluttet. Med systemet i dag kan dette variere stort.
Landsstyret innstiller:
Kontingentspørsmålet vil bli nærmere utredet og forslag vil bli
lagt fram på landsmøtet om kontingentens størrelse, anvendelse
og innbetalingsform.

§ 21.
KONTINGENTFRIE MEDLEMMER

Nr. 23

Pkt. 1:
Avd. 75, Giken Gruvearbeiderforening, foreslår:
Endres til:
Under sykdom, arbeidsløshet, arbeidsstans eller militærtjeneste
fritas medlemmene for all kontingent.
Den dag en oppnår full lønn under sykdom, oppheves fri kontin
gent, mens under arbeidsløshet, arbeidsstans og militærtjeneste be
nyttes F-merker.
Nr. 24
Avd. 405, Rana-anleggets Fagforening, foreslår:
Tilføyes:
Har medlemmer lønn som foran nevnt, betales halv kontingent.
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Ny § 23.
OVERFLYTTING AV MEDLEMSKAP
I DE SKANDINAVISKE LAND
Nr. 26
Landsstyret foreslår:
Ny § 23, sålydende:
Medlemmer av Landsorganisasjonen i Sverige, Danmark og
Norge skal ved flytting mellom de respektive land ha adgang til
overføring av medlemskap etter følgende regler:
1. Overføring kan foretas direkte fra det forbund medlemmet
er tilsluttet til det forbund som han etter sitt yrke og etter
sine kvalifikasjoner skal tilhøre i henhold til vedkommende
forbunds og Landsorganisasjonens egne bestemmelser om opp
taking.
2. Før opptakelse kan skje, må medlemmet ha erholdt arbeid
på det sted opptaking søkes, og medlemsboka må være i kontingentmessig orden og anmeldt fra den organisasjon vedkom
mende har stått tilsluttet.
3. Medlemmer er underlagt vedtektene i den organisasjon de til
enhver tid står tilsluttet.
4. Med overføring av medlemskap følger også rettigheter i de
forskjellige kasser, såframt det er tilsvarende sådanne i begge
organisasjoner. Overflyttede medlemmer har i disse tilfeller
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like rettigheter med andre medlemmer og for så vidt med
lemskapets varighet har betydning for størrelsen av under
støttelsen, skal det reknes med samlet uavbrutt medlemskap
i de forbund som er tilsluttet de respektive landsorganisasjo
ner.
5. Når et medlem overføres til et forbund som ikke har til
svarende kasse, hviler hans rettigheter i angjeldende kasse,
men trer i kraft igjen hvis han senere kommer tilbake igjen
til samme forbund eller et annet forbund med tilsvarende
kasse.
6. Ved berekning av rettigheter kan bare telles med kontingent
og medlemskap i de forbund som har angjeldende kasse.
7. Intet forbund har forpliktelser utover de kasser de selv har
eller utover deres egne vedtekter.
(Nåværende § 23 blir § 24, osv.)

§ 27.
URAVSTEMNING
(Tidligere § 26.)
Nr. 27
Pkt. 1:
Avd. 405, Rana-anleggets Fagforening, foreslår:
Endres til:
Forbundsstyret bør gjøre vedtak om uravstemning i viktige saker.
Motivering:
Viser til samme motivering som er gitt til § 15, pkt. 1.
Landsstyret innstiller:
Kan ikke tiltres. Tidligere tekst opprettholdes.

Nr. 29
Pkt. 2:
Avd. 471, Odda og Omegn Arbeidsmannsforening, foreslår:
Endres til:
Er den gamle medlemsboka brukt opp eller forbundet gjør vedtak
om å innføre ny medlemsbok, betaler medlemmet boka om forbun
det ikke gjør vedtak om noe annet.
Landsstyret innstiller:
Forslagene kan ikke tiltres. Tidligere tekst foreslås opprettholdt.

§ 4.
MEDLEMSKONTINGENT
Nr. 30
Pkt. 1:
Avd. 471, Odda og Omegn Arbeidsmannsforening, foreslår:
Endres til:
Forbundet fastsetter selv kontingenten sin så langt det holder seg
til det som er sagt i forbundets vedtekter, §§ 19, 20 og 21. Ingen
må likevel betale mindre kontingent enn kr. 4.50 for heltbetalende
og kr. 3.00 for halvtbetalende pr. uke.
Det skal ikke legges administrasjonskontingent på F-merker.
Nr. 31
Pkt. 3:
Avd. 471, Odda og Omegn Arbeidsmannsforening, foreslår:
Tilføyes:
Det gis ingen fristempelmerke for bevegelige helligdager og ferie.
Landsstyret innstiller:
Forslag vil bli lagt fram på landsmøtet.

Nr. 28
Pkt. 1:

§ 3.
INNMELDIN GS AV GIFT

Avd. 471, Odda og Omegn Arbeidsmannsforening, foreslår:
Medlemmene betaler minst kr. 5.00 i innmeldingsavgift, som i sin
helhet går til forbundet.
Ekstra innmeldingsavgift, kr. 10.00, tilfaller forbundet i sin helhet.
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§ 5.
ÅRSMØTE OG MEDLEMSMØTER
Nr. 32
Pkt. 2:
Avd. 75, Giken Gruvearbeiderforening, foreslår:
at halvårsmøter sløyfes og at alle valg foretas på årsmøter.
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Nr. 36

Motivering:
Vi har inntrykk av at halvårsmøter ikke praktiseres lenger i fag
foreningene.
Før vi går til dette skritt, vil vi ha det i lovlige former.

Landsstyret innstiller:
Forslaget tiltres. Foreslår teksten endret til:
Valg av styret skal foretas på årsmøtet. Funksjonstiden for sty
ret er 2 år, slik at formann, kasserer og 1 styremedlem velges det
ene året og nestformann, sekretær og resten av styrets medlem
mer det andre året, osv.
Nr. 33
Pkt. 4:
Avd. 142, Longyearbyen Arbeiderforening, foreslår:
Tilføyes:
Avdelinger som måtte ønske det, har dessuten anledning til å leie
revisor som ikke er medlem av avdelingen eller forbundet.

Landsstyret innstiller:
Forslaget tiltres. Foreslår følgende tilføyelse til pkt. 4:
Foreningen bør i tillegg til dette benytte seg av fagrevisorer.
Nr. 34
Avd. 11, Østfold Arbeidsmannsforening, foreslår:
Nåværende § 5 endres til å hete: «Årsmøte og medlemsmøte for
foreninger som ikke er sammensluttet av flere overenskomstområder.»

§ 6.
STYRET

Pkt. 3:
Avd. 471, Odda og Omegn Arbeidsmannsforening, foreslår:
Tilføyes:
I storavdelinger som er sammensluttet av 2 eller flere foreninger
eller grupper, og har forretningsfører, leder formannen og forret
ningsføreren foreningen sammen i samsvar med vedtektene, lands
møte- og årsmøtevedtak.
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Nr. 37
Pkt. 6:
Avd. 471, Odda og Omegn Arbeidsmannsforening, foreslår:
Tilføyes:
I storavdelinger som er sammensluttet av 2 eller flere foreninger
eller grupper, og har forretningsfører, er han også foreningens kas
serer og fører regnskapene etter regler som er fastsatt av forbunds
styret.

Nr. 38
Pkt. 7:
Avd. 471, Odda og Omegn Arbeidsmannsforening, foreslår:
Tilføyes:
I storavdelinger som er sammensluttet av 2 eller flere foreninger
eller grupper, og har forretningsfører, har han ingen stemmerett i
de saker styret behandler. Forretningsføreren skal ha tale- og for
slagsrett på styremøtene og redegjøre for alle saker sammen med
formannen.

Nr. 39
Pkt. 8:

Landsstyret innstiller:
Kan ikke tiltres.

Nr. 35

Pkt. 5:
Avd. 471, Odda og Omegn Arbeidsmannsforening, foreslår:
Tilføyes:
I storavdelinger som er sammensluttet av 2 eller flere foreninger
eller grupper, og har forretningsfører, besørger han all korrespon
danse i samråd med formannen.

Avd. 471, Odda og Omegn Arbeidsmannsforening, foreslår:
Endres til:
Styret har til enhver tid rett til å kreve lagt fram for seg regn
skapene. Forbundsstyret kan videre kreve at regnskapene gjen
nomgås av foreningens valgte revisor én gang hvert kvartal og
utdrag av regnskapet oversendes forbundet 4 ganger i året, én gang
hvert kvartal, og regnskapene kan gjennomgås av Landsorganisa
sjonens revisjonskontor som nevnt i forbundets vedtekter, § 13,
avsnitt 2.

Landsstyret innstiller:
Viser til forslag nr. 40 fra Østfold Arbeidsmannsforening, samt
forbundsstyrets innstilling vedrørende storavdelinger.
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Ny § 7.
BESTEMMELSER FOR STORAVDELINGER
Nr. 40
Avd. 11, Østfold Arbeidsmannsforening, foreslår:
Ny § 7, sålydende:
1. Storavdelingenes formål og arbeidsoppgaver er gitt gjennom
vedtektenes § 1. Sammenslåing av bestående foreninger til
storavdelinger kan gjøres uavhengig av yrkegrupperingen.
Det er naturlig at foreningene tar navnet Arbeidsmanns
forening med steds- eller distriktsbetegnelse foran. Storavde
linger bør ansette forretningsfører.
2. Storavdelingens organer blir bestående av: Representantskap,
som er høyeste myndighet, Hovedstyre, Arbeidsutvalg, Gruppe
styrer og Klubbstyrer.
3. Representantskapet er foreningens høyeste myndighet mellom
årsmøtene. Det skal holdes minst 2 møter i året, fortrinnsvis
ett hvert halvår. Når foreningens styre beslutter det, eller når
minst 25 prosent av representantskapets medlemmer forlanger
det, skal det holdes representantskapsmøter ut over de to foran
nevnte møter.
Representantskapet skal bestå av foreningens styre og repre
sentanter fra alle gruppene i foreningen. Om det blant forenin
gens medlemmer fins noen som ikke sorterer under noen be
stemt gruppe, kan foreningens styre bestemme en passende
representatsjon for disse til representantskapet.
4. Hovedstyret skal bestå av minst 7 representanter valgt av grup
pene i tillegg til representantskapets medlemmer. De bør for
trinnsvis være gruppeformenn.
Storavdelingens årsmøter bestemmer for hvert år hvem av
styrets medlemmer som skal være formann, nestformann og
sekretær.
S oiretningsføreren tiltrer styret med tale- og forslagsrett.
Hovedstyrets medlemmer velges for 2 år om gangen.
5. Storavdelinger skal ha arbeidsutvalg som består av formannen,
nestformannen, sekretæren og forretningsføreren. Forretnings
føreren har tale- og forslagsrett.
6. Storavdelingen inndeles i grupper etter overenskomstområdene.
Et oveienskomstområde kan igjen deles i selvstendige grupper
hvis det er til fordel. For hver gruppe innen foreningen skal
det velges eget gruppestyre, formann, nestformann, sekretær
og to styremedlemmer.
Funksjonstiden er 2 år. Det velges formann og 2 styremed18

lemmer det ene året. Nestformann og sekretær det andre året.
Formannen skal stå for valg det samme året som gruppen
velger representant til Hovedstyret.
Storavdelinger som består av to eller flere grupper, deler
antall grupper i to. Det ene antall grupper foretar valg av
gruppestyret det ene året, og det andre antall grupper foretar
valg året etter.
Første gang avgjøres funksjonstiden ved loddtrekning.
Gruppene bør ha studieutvalg.
7. Omfatter en gruppe flere arbeidsplasser, kan det opprettes
klubber på de enkelte arbeidsplasser. Arbeidsplassenes tillits
menn fungerer som klubbstyre. Formannen i tillitsmannsutvalget på arbeidsplassen skal være klubbformann. Det kan også
opprettes klubber innen et bestemt geografisk område.
8. Alle grupper skal være representert i Representantskapet, og
velger sine representanter etter følgende skala:
Fra
«
»
»
»
»
»
»
»

0-— 30 medl. skal gruppen ha 2 medl. i Represent.
31-- 50
»
»
»
»
»
»
»
3
»
51-- 75
»
»
»
»
»
»
4
76--100
»
»
»
»
»
»
»
5
»
»
»
101--200
»
»
»
»
7
201--300
»
»
»
»
»
»
»
9
»
»
»
301--400
» 11
»
»
»
»
»
401--500
»
» 13
»
»
»
»
»
»
501--600
»
» 15
»
»

Representantene med varamenn velges for 2 år om gangen.
Representanter og varamenn til Representantskapet velges
ikke samtidig med gruppestyret, men året etter.
Det skal tas hensyn til at Representantskapets medlemmer
blir mest mulig rettferdig fordelt mellom klubbene. Hoved
styrets representanter regnes ikke med i ovenstående skala.
For alle tillitsverv skal det velges varamenn.
Representantskapets medlemmer har møteplikt såvel til Re
presentantskapsmøte som til årsmøter og medlemsmøter.
Uteblir et medlem av Representantskapet to ganger etter
hverandre uten at forfall er meldt, uttrer vedkommende av
Representantskapet og varamannen rykker opp i hans sted.
9. Før årsmøtet i storavdelingen holdes, skal det foreligge beret
ning og utdrag av regnskapet for året, stensilert eller trykt.
Beretning og regnskapsutdrag sendes sammen med dagsorde
nen for årsmøtet ut til gruppene for behandling.
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Møtet som behandler dette skal være gruppeårsmøte, og velge
utsendinger til årsmøtet i det antall gruppen har rett til.
Alle grupper har rett til representasjon på årsmøtet.
Grupper som har inntil 25 medlemmer velger en representant.
Er medlemstallet tra 26—75 medlemmer, velges to represen
tanter og over 76 medlemmer tre representanter. Disse velges i
tillegg til foreningens styre og tidligere Representantskaps
medlemmer.
Landsstyret innstiller:
Forslaget tiltres med følgende endringer og tilføyelser:
I pkt. 4 endres «minst 7» til 7 eller 9.
2. avsnitt endres til: Storavdelingens årsmøte velger hvert år
formann, nestformann og sekretær blant styrets medlemmer.
Nytt pkt. 5:
Årsmøtet velger en kontrollkomité med formann og et medlem.
Funksjonstiden er 2 år, likevel slik at en står på valg ved hvert
årsmøte. Første gang avgjøres funksjonstiden ved loddtrekning.
Ved dødsfall eller annen avgang velges nytt medlem på første
representantskapsmøte.
Alle storavdelinger skal ha faste fagrevisorer som reviderer
regnskapet hvert kvartal.
I pkt. 6 strykes siste avsnitt og erstattes med:
Storavdelingen skal velge studieutvalg. Utvalget bør bestå av
en representant fra hver gruppe i avdelingen og velges etter
samme prinsipp som styret. Utvalgets formann bør være medlem
av styret.

til

I pkt. 9 endres ordene «gruppene — gruppeårsmøte og grupper»
klubbene, klubbårsmøte og klubber.
Videre tilføyes følgende nytt avsnitt:
Klubbårsmøtet skal også velge studieleder i klubben.
Det tilføyes nytt pkt. 11, 12 og 13:

Pkt. 11:
Forretningsfører skal arbeide etter instruks godkjent av forbun
det. Det ansettes egen forretningsfører og opprettes kontor. Kon
toret bør plasseres på det mest sentrale sted innen foreningens

distrikt. På enkelte dager i uka skal det være faste kontortider
hvor forretningsføreren skal kunne treffes.
Forretningsføreren er ansvarlig for regnskapsførselen i forenin
gen Han er likeledes ansvarlig for at underkasserere blir valgt
på arbeidsplassene i nødvendig antall. Det er forutsetningen at
han skal besøke foreningens forskjellige arbeidsplasser sa ofte det
lar seg gjøre. Han skal være arbeidsplassens tillitsmenn behjelpe
lig med råd og veiledning og likeledes hjelpe til med forhand
linger der dette anses ønskelig. Han skal i størst mulig utstrekning
delta på møter som holdes i gruppene og klubbene. Han skal drive
agitasjon for å få flest mulig organisert. Han skal videre være
forbundet behjelpelig med å få opprettet tariffavtaler der det viser
seg nødvendig. Han skal virke som kursleder og i samarbeid med
forbundet drive kursvirksomhet og være behjelpelig med a fa i
gang lokalt studiearbeid i alle grupper og klubber.
Begrensning av biverv.
Forretningsførere kan ikke, uten styrets og forbundets godkjen
nelse, ta lønnet bistilling i tillegg til stillingen som forretnings
fører. Han må heller ikke, uten i forståelse med styret, ta tillits
verv som ikke naturlig er knyttet til stillingen.
Pkt. 12:
Storavdeling kan ikke oppløses, deles eller overføres til andre
avdelinger uten forbundsstyrets godkjennelse.
Pkt. 13:
I tillegg til ovennevnte bestemmelser for Storavdelinger gjelder
også Avdelingenes vedtekter for øvrig.
(Nåværende § 7 blir § 8 osv.)

§ 14.
OPPLØSNING AV FORENINGEN
(Tidligere § 13.)
Nr. 41
Avd. 471, Odda og Omegn Arbeidsmannsforening, foreslår:
Nytt pkt. 3 under § 14, sålydende:
Ved sammenslutning til storavdeling tilfaller foreningenes ellei
gruppenes aktiva storavdelingen.
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Nr. 42
Avd. 471, Odda og Omegn Arbeidsmannsforening, foreslår:
Nytt pkt. 4 under § 14, sålydende:
Ingen storavdelmg kan oppløses igjen eller deles i mindre avde
linger og grupper, eller overføres til andre nærliggende storavdelinger uten forbundsstyrets godkjennelse.
Storavdelingens aktiva tilfaller alltid forbundskassen (se forbun
dets vedtekter, § 28).
UI1

Nr. 43
Avd. 471, Odda og Omegn Arbeidsmannsforening, foreslår:
Ny § 17, Instruks for forretningsførere, sålydende:
L forretningsf^rere skal arbeide etter utarbeidet instruks av for
bundet.
2. Forretningsførere i storavdelingene kan pålegges av forbundet,
nar det finner det formålstjenelig, å reise i andre distrikter for
a ivareta forbundets interesser.
3. Forretningsførere kan også få status som sekretær når de reiser
i et annet distrikt for forbundet.

Landsstyret innstiller:
Viser til forslag nr. 40 fra Østfold Arbeidsmannsforening, samt
forbundsstyrets innstilling vedrørende Storavdelinger.

Foreningen er klar over at det er to arbeidsgivere — stat og fylke
— men overenskomsten gjelder for alle, og de er medlemmer av
forbundet med samme rettigheter der, men er utestengt fra å bli
overført til hovedveg å få fortsette sitt yrke i vegarbeidsdrifta.
Foreningen vil foreslå for landsmøtet at denne sak blir drøftet
og vurdert, og at det blir fattet vedtak om at det blir utvirket til at
vegarbeidei ne får sin ansiennitetstid regnet som konkurranseansi
ennitet fra fylket og benytte den til å bli overført til hovedveganlegg
i de tilfeller det ikke kan skaffes arbeid på fylkesveg.

Landsstyret innstiller:
Forslaget oversendes det nye forbundsstyret for behandling i
tariffrådet for vegarbeidere.
Nr. 45
Avd. 53, Nordens Klippe, Kirkenes, foreslår:

1. Gruv ekonferanse.
Det avholdes årlige gruvekonferanser. For å samordne den fag
lige virksomhet innen gruvesektoren, må det holdes årlige konferan
ser. På slike konferanser utveksles erfaringer bl. a. på tariffområdet
og den sosiale sektor.

Landsstyret innstiller:
Forslaget kan ikke tiltres.
Nr. 46
2. Kontingenttrekk over lønn.

DAGSORDENENS PUNKT 4
DEN FAGLIGE OG ØKONOMISKE SITUASJON
Innkomne faglige forslag:
Nr. 44
Avd. 403, Fosen Vegarbeiderforening, foreslår:
Ansrennitetsforboldet mellom statens og fylkenes vegarbeidere
ler na hver for seg. Dette er et forhold som det etter hvert blir
me5. etter som anleggssektoren for fylkesveg, særlig i
SØr"TIfndflag’ bIlr mindl'e- Tidligere var det motsatte.
Vi far da snart ^ en stor ledighet blant arbeiderne i fylkesvegn!ti0ref ’
da går Ut 0Ver arbeidere med forholdsvis lang ansienmtet i fylkesveg men ingen nevneverdig ansiennitet på hovedveg,
og kan således ikke bli overført til hovedveg.

Landsmøtet (eller forbundet) gjør henvendelse til myndighetene
om forandring av Arbeidervernlovens bestemmelser (§ 40, pkt. 2)
slik at det åpnes adgang til for tillitsmenn og den enkelte bedrift
å bli enige om å trekke fagforeningskontingenten over lønn.

Landsstyret innstiller:
Forslaget tiltres.
Nr. 47
Avd. 405, Rana-anleggets Fagforening, foreslår:
Forbundet bør medvirke til at Arbeidervernlovens § 23, pkt. 5,
om arbeid i tunneler og bergrom, snarest blir revidert.

Motivering:
Det skulle her være motivering nok å vise til de mange tvister
som Arbeidervernlovens § 23, pkt. 5, har vært årsak til. Når en
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ikke ved tariffrevisjonene kan få en løsning, må forbundet straks
ta spørsmålet opp med de respektive departement, med sikte på en
lovendring av § 23, pkt. 5.

Landsstyret innstiller:
Forslaget tiltres.
Nr. 48
Landsstyret foreslår:
Det reises krav overfor Kommunal- og arbeidsdepartementet om
at siste avsnitt i Arbeidervernlovens § 23, pkt. 4, blir tatt ut, slik
at de vanlige helgedagsbestemmelser også blir gjort gjeldende for
gruvearbeidere under dagen.
Nr. 49
Avd. 36, Oppland Arbeidsmannsforening, foreslår:
1. Støtte fra vegvesenet.
Vi er kjent med at Vassdragsvesenet og delvis de større anlegg
yter lønn til organisasjonstillitsmenn. Vi mener vegvesenet bør
gjøre det samme der det er opprettet storavdelinger. De burde her
bestride en del av avdelingens utgifter, fastsatt til en bestemt sum
i året. Mener forbundet bør ta dette opp med Vegdirektoratet.

Nr. 50
2. Utgifter ved forhandlingsmøter i vegvesenet.
Kan ikke Vegdirektoratet gå med på en ordning som foreslått i
forslag 1, foreslår vi at vegvesenet bestrider alle utgifter ved for
handlinger, herunder reiseutgifter og eventuell diett. Dette også for
de fastlønte organisasjonstillitsmenn som er nevnt i Vegarbeideroverenskomstens kap. VIII, § 35, del 4, første setning fram til første
komma.

Motivering til forslagene nr. 49 og 50:
Vegvesenet er en stor etat. Deres arbeidsplasser omfatter hele
fylker. Det er her en fordel, både for vegvesenet og arbeiderne, at
de har en fast tillitsmann å henvende seg til. Dette vil lette kom
munikasjonene for begge parter, og hjelpe til å avklare mange saker
det kan være tvist om. Det vil også styrke grunnlaget for å starte
storavdelinger.

Landsstyret innstiller:
Forslagene tiltres. Det nye forbundsstyret får i oppdrag å reise
saken overfor vegmyndighetene.
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Nr. 51
Avd. 491, Kvinnenes Fagforening, Bodø, foreslår:
Landsmøtet tilgodeser Nord-Norge med én representant i Tariffrådet for rengjøringssektoren.

Landsstyret innstiller:
Forslaget tiltres.
Nr. 52
Avd. 7, Vest-Agder Arbeidsmannsforening, foreslår:

Inntektsutjamning.
For å få en inntektsutjamning mellom de ulike lønns- og interesse
grupper, og med sikte på at LO og DNA i fellesskap må gjøre et
framstøt på dette området, foreslår foreningen følgende:
1. Det utarbeides snarest mulig en kortfattet oversikt som viser
inntektsutviklingen mellom de ulike lønns- og interessegrupper
etter 1945.
2. Lønnsstatistikken som legges til grunn for de samordnede opp
gjør må også inneholde tall og beregninger over inntektsforskyvningene for samtlige lønns- og interessegrupper, ikke bare
for arbeidere i industri og håndverk.
3. Slik statistikk må kunne utarbeides like enkelt og lett forståelig
som den vi nå har for industriarbeidere, og den må i likhet
med nåværende statistikk tilstilles offentligheten.

Landsstyret innstiller:
Forslaget tiltres og foreslås oversendt LO med henstilling om
å føre saken videre i samarbeid med DNA.
Nr. 53
Avd. 69, Malmo Gruvearbeiderforening, foreslår:
Foreningen foreslår at spørsmålet om arbeidstidsforkortelsen tas
opp til drøfting på landsmøtet, og at følgende uttalelse eventuelt
oversendes Landsorganisasjonen:
«Landsorganisasjonen i Norge må snarest mulig gå inn for å på
virke våre politiske instanser og lovgivende organer for gjennom
føringen av 40 timers uke for de arbeidstakere som ikke har det, og
en ytterligere forkorting av arbeidstiden for de som allerede har
40 timers uke. Videre 5 virkedager pr. uke for alle arbeidstakere
der det er praktisk mulig. Vi mener at produksjonsøkingen og inn
satsen i norsk industri gir plass for dette beskjedne krav. Vi venter
en hurtig reaksjon fra LO’s side.»
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Nr. 54
Avd. 111, Løkken Gruvearbeiderforening, foreslår:
Landsmøtet oversender en henstilling til Arbeidstidskomitéen om
å ta opp til vurdering en ytterligere forkorting av arbeidstiden for
underj ordsarbeidere.

Motivering:
Løkken Gruvearbeiderforening fremmet for snart 20 år siden, til
våre myndigheter, krav om kortere arbeidstid innen gruveindustrien.
Det førte til 40 timers uke for underjordsarbeidere i 1950, men
egentlig førte den bare til en forkorting med litt over 4 timer, da
det med 48 timers uke var inklusive spisepauser i arbeidstiden
mens de nå er eksklusive.
krevde den gang 5 dagers uke, men dette har ennå ikke blitt
innfridd på grunn av skiftordninger med for lange skift og for
skjellige andre grunner.
Med en forkorting nå vil 5 dagers uke kunne gjennomføres for
underj ordsarbeidere, og vi mener berettigelsen så absolutt må være
til stede for dette helsefarlige og slitsomme yrke, i forhold til de
grupper som i dag har under 40 timers uke.
Forkorting vil, etter vår erfaring, ikke bli produksjonshemmende,
da det er en kjennsgjerning at forkorting av tid stimulerer til økt
innsats og effektivitet pr. arbeidstime i dette yrke.
Til slutt vil vi peke på at gruveindustrien kan få de største van
skeligheter i framtiden med rekruttering til yrket, hvis ikke arbeids
forholdene blir lagt slik til rette at de kan konkurrere med annen
industri om ledig arbeidskraft.

Landsstyret innstiller:
Forslagene tiltres. Kravet må også omfatte tunnelarbeidere.

Motivering:
Forbundet må overfor de rette instanser ta opp forhandlinger med
henblikk på å få pensjonsalderen nedsatt til 60 år for tunnelarbei
dere. I en alder av 55—60 år er det flere og flere som må forlate
sin arbeidsplass på grunn av dårlig helse som dette harde yrket er
årsak til. En vil også peke på det store problem det er for disse
aldersgrupper når det gjelder en eventuell overgang til annet yrke.

Landsstyret innstiller:
Forslagene tiltres.
Nr. 57
Fellesstyret for vegarbeidere i Troms, foreslår:
Spørsmålet om de uorganisertes stilling i arbeidslivet tas opp som
egen sak på landsmøtet.
Det første en må gjøre overfor de uorganiserte, er at de ikke må
få del i de goder fagorganisasjonen oppnår.

Motivering:
Vi er klar over at saken er en del komplisert og at det vil bryte
med våre prinsipper om at det å være organisert er en frivillig sak,
men disse prinsipper har nå overlevd seg selv og må revideres.
Videre er vi klar over at en slik radikal endring av vår faglige
politikk ikke kan løses av et enkelt forbund, men at samtlige for
bund innen LO må samarbeide for å få gjennomført dette.

Landsstyret innstiller:
Forslaget tiltres.
DAGSORDENENS PUNKT 5
KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING

Nr. 55
Avd. 142, Longyearbyen Arbeiderforening, foreslår:

Folketrygden.

Nr. 58

Norsk Arbeidsmandsforbund reiser snarest krav gjennom LO til
Sosialdepartementet om at pensjonsalderen for industriarbeidere
senkes til 65 år og for gruvearbeidere (under jord) til 60 år.

Fellesstyret for vegarbeidere i Troms, foreslår:
Under forutsetning av at Høyesterett opphever dommen i Oslo
Byrett i saka mellom Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund og
tre medlemmer, vil Stedsstyret tilrå at forbundet vedtar Kollektiv
hjemforsikring gjennom Samvirke.

Nr. 56
Avd. 405, Rana-anleggets Fagforening, foreslår:
Det må arbeides med å få nedsatt pensjonsalderen for tunnelar
beidere til 60 år.
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Motivering:
Denne sak har såvidt stor betydning for de enkelte medlemmer
at den vil tvinge seg igjennom. Den er i samsvar med de bærende
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prinsipper i fagbevegelsen. Den representerer noe nytt revolusjo
nerende i forsikringsbransjen. Det mest radikale er at fagrørsla blir
medbestemmende i retningslinjer for forsikringsarbeid.

Landsstyret innstiller:
Forslaget tiltres. Forslag vil bli lagt fram på landsmøtet.
Nr. 59
Avd. 487, Bleikvassli Gruvearbeiderforening, foreslår:
Foreningen tar absolutt avstand fra kollektiv tvangsinnmelding av
medlemmer i forsikringsselskapet Samvirke og enhver annen kol
lektiv tvangsinnmelding som måtte bli aktuell.

Landsstyret innstiller:
Kan ikke tiltres. Viser til innstillingen ovenfor.

DAGSORDENKNS PUNKT 8
Nr. 60

FORSKJELLIGE FORSLAG

Motivering:
Foran siste stortingsvalg var samtlige politiske partier enige om
at en rådgivende folkeavstemning godt kunne tenkes avholdt i 1969,
hvis kravet ble reist om Norges fortsatte medlemskap i NATO. Det
er en utbredt oppfatning blant de fagorganiserte at slik som utvik
lingen innen NATO har grepet om seg, er vår sikkerhet ikke be
tryggende, men tvert om kommet i en meget farlig posisjon.

Landsstyret innstiller:
Forslaget tiltres.
Nr. 62
Avd. 53, Nordens Klippe, Kirkenes, foreslår:

Prisstigningen.
Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte henstiller til Regjeringen
å gjøre energiske anstrengelser for å unngå unødige pris- og avanseøkinger.

Landsstyret innstiller:
Forslaget tiltres.
Nr. 63

Avd. 405, Rana-anleggets Fagforening, foreslår:
Ingen instanser i Norsk Arbeidsmandsforbund kan bevilge øko
nomisk støtte til politisk virksomhet.

Avd. 53, Nordens Klippe, Kirkenes, foreslår:

Motivering:

Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte henstiller til Regjeringen
å foreta forandring av skattereglene, slik at det blir ens skattetabell
og skattøre for alle landets kommuner.

Ved tidligere landsmøter har bevilgninger til politiske formål all
tid vært et stridsspørsmål. De fagorganiserte har alltid med sin
medlemskontingent sørget for at fagorganisasjonen har vært øko
nomisk uavhengig.
= Dette master bør også de politiske partier følge, og ikke som nå
a tvangsmndrive kapital gjennom LO og tilsluttede forbund.

Landsstyret innstiller:
Forslaget kan ikke tiltres.
Nr. 61
Avd. 405, Rana-anleggets Fagforening, foreslår:
Landsmøtet krever overfor Regjeringen at det i 1969 blir holdt
NATo'de folkeavstemning om Norge fortsatt skal være medlem av
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Skatteutjamning.

Landsstyret innstiller:
Forslaget tiltres.
Nr. 64
Avd. 53, Nordens Klippe, Kirkenes, foreslår:

Fraktutjamning.
Om senking av levekostnadene og andre tiltak for øking av real
inntektene i de nordligste landsdeler. Å finne fram til effektive
virkemidler til en slik utvikling av de enkelte landsdeler er i dag
en særlig aktuell oppgave. Dette gjelder i særlig grad våre nordligste
landsdeler, som har spesielle problemer som et typisk utkantområde
i landet.
De harde klimatiske forhold nord for polarsirkelen skaper behov
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for særlige økonomiske vilkår for befolkningen, noe som er aksep
tert og gjennomført i flere andre land.
Slik som det er i dag har befolkningen i våre nordligste lands
deler de laveste realinntekter på grunn av høye fraktutgifter på en
rekke varer, store brenselsutgifter og andre merkostnader på grunn
av den lange vinter, den hardeste beskatning på grunn av særlig
vanskelig kommunal økonomi, dyre kommunikasjonsmidler m. v.
Kravet om en kompensasjon for de høye levekostnader har vært
fremmet av forskjellige institusjoner og organisasjoner, men vi har
inntrykk av at disse krav ikke hittil har vært møtt med tilstrek
kelig forståelse av landets myndigheter, eller at en har veket unna
for å løse disse oppgaver.
Tiltak til høyning av realinntektene må komme hele befolkningen
til gode, og ikke bare bestemte yrkesgrupper.
Tiltak som ville kunne få umiddelbar virkning vil være senking
av levekostnadene ved å utvide frakttilskottene til å omfatte alle
dagligvarer og utstyrsvarer i husholdningen, avgiftsfritak for fy
ringsolje og all slags brensel, subsidiering av elektrisk kraft, slik
at strømprisene kan bli de laveste i landet.
I tillegg til dette må spørsmålet om spesielle lønnstillegg (polartillegg) tas opp, samtidig som fiskere og jordbrukere sikres et inn
tektsnivå som tar hensyn til de spesielle vilkår disse yrkesgrupper
arbeider under her nord.
Det satses i dag på utbygging av skolevesenet. Skal landsdelen
få nytte av en bedre skoleutdannet ungdom, må det skapes øko
nomiske vilkår slik at ungdommen fortsetter å arbeide her nord
og er med på å utvikle landsdelen videre til beste for landet.
Landsmøtet går imot tilbakebetaling av nedskrivningsbidraget.

Landsstyret innstiller:
Forslaget tiltres med unntak av spørsmålet om polartillegg,
samt protest mot tilbakebetalingen av nedskrivningsbidraget.
Nr. 65
Avd. 53, Nordens Klippe, Kirkenes, foreslår:

Vietnam.
Forbundet gjør henvendelse til Det norske Storting og Regjering
om å ta initiativ for å stoppe amerikanernes ugjerninger i Vietnam.
Landsmøtet er av den oppfatning at U Thants forslag til løsning
av Vietnam-konflikten blir fulgt.

Landsstyret innstiller:
Forslaget tiltres.
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Nr. 66
Avd. 12, Telemark Arbeidsmannsforening, foreslår:

Kontingent

■—

Faglige samorganisasjoner.

Etter opprettelse av storavdelinger bør spørsmålet om å slippe
kontingent til de faglige samorganisasjoner tas opp av vårt forbund.

Motivering:
Begrunnelsen for forslaget er at en etter opprettelse av stor
avdelinger med egen forretningsfører ikke lenger har det behov
for de faglige samorganisasjoner som en hadde tidligere.

Landsstyret innstiller:
Forslaget tiltres. Saken oversendes LO.
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