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Forbundets avdelinger 

 

Fellesforbundet 8. ordinære landsmøte - fordeling av landsmøtedelegater til avdelingene 

 

Forbundsstyret fattet vedtak om prinsipper vedrørende valg av delegater til Fellesforbundets 8. ordinære 

landsmøte i 2019 i sitt møte 28.05.2019. Forbundsstyrets vedtak er som følger: 

 

1. Grunnlaget for fordeling av landsmøtedelegater skal være antall yrkesaktive medlemmer, slik 

dette er definert i vedtektenes kap. I 2.1.1. punkt 1, per 01.05.2019. 

 

2. Avdelinger med 200 eller flere yrkesaktive medlemmer tildeles delegater med utgangspunkt i den 

enkelte avdelings relative andel av forbundets yrkesaktive medlemmer.  

 

3. Avdelingen velger et antall varamedlem for hver tildelt delegat på følgende måte: 

 

Antall tildelte delegater Antall varamedlemmer 

1 – 3  Minst 2 – maks 3  

4 – 6  Minst 3 – maks 6 

7 – 10  Minst 4 – maks 6 

10 – 15 Minst 5 – maks 10 

15 og over Minst 7 – maks 10 

 

 Varamedlemmene skal velges i rekkefølge. 

 

4. Dersom en avdeling ønsker å ivareta helt spesielle forhold ved å velge personlige 

varamedlemmer for noen av de valgte delegatene, kan avdelingen velge personlige 

varamedlemmer for de delegatene det gjelder. I tillegg til disse unntakene må avdelingene 

velge det antall varamedlemmer i rekkefølge som framkommer i vedtakets pkt. 3. 

 

5. Avdelinger som slår seg sammen etter at forbundsstyret har fordelt delegatene til de respektive 

avdelingene, beholder det antall delegater som hver enkelt sammensluttende avdeling er tildelt. 

 

6. Den enkelte avdelinger skal innen fredag 30. august 2019 kl. 15.00 registrere alle fullmakter for 

avdelingens landsmøtedelegater i det systemet forbundet stiller til disposisjon for slik registrering. 

 

7. For melding om valg av delegater og frammøte på landsmøtet fastsettes følgende: 

 

 avdelingene sender elektronisk melding til forbundet om valg av delegater og 

varamedlemmer for disse med nærmere opplysninger om den enkelte delegat og det 

enkelte varamedlem 

 avdelingene sender en bekreftet kopi av protokollen fra medlemsmøtet hvor det 

framkommer når og hvor medlemsmøtet med valg av delegater ble avholdt, hvem som ble 

valgt som delegat og hvem som ble valgt som varamedlemmer for disse 

 en avdeling skal uten ugrunnet opphold gi forbundet melding dersom en av avdelingens 

valgte delegater er forhindret fra å møte og blir erstattet av et varamedlem 
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 forbundsledelsen fastsetter hvilke opplysninger om de enkelte delegater og 

varamedlemmer som avdelingene og den enkelte delegat må oppgi og i hvilken form det 

skal oppgis 

 

Videre fattet forbundsstyret vedtak om fordeling av landsmøtedelegater og valg av varamedlemmer på sitt 

møte 18. – 19. juni i år. Vedtaket er som følger: 

 

1. De 400 delegatene som skal velges av avdelingene til Fellesforbundets 8. ordinære landsmøte i 

2019 fordeles slik: 

 

Avdeling Antall 

Fellesforbundet avdeling 1 Oslo - Akershus 11 

Fellesforbundet avdeling 2 Fredrikstad Fagforening 5 

Fellesforbundet avdeling 3 Agder Fagforening 9 

Fellesforbundet avdeling 5 17 

Fellesforbundet avdeling 6 11 

Fellesforbundet avdeling 7 Vestfold 12 

Fellesforbundet avdeling 8 Telemark 11 

Fellesforbundet avdeling 9 Østre Agder 5 

Fellesforbundet avdeling 10 14 

Fellesforbundet avdeling 12 14 

Fellesforbundet avdeling 19 Sogn & Fjordane Fagforening 8 

Fellesforbundet avdeling 23 Raufoss Jern og Metall 7 

Fellesforbundet avdeling 25 13 

Fellesforbundet avdeling 28 Steinkjer og Stjørdal Fagforening 10 

Fellesforbundet avdeling 29 Søre Sunnmøre 5 

Fellesforbundet avdeling 31 Sunnmøre 8 

Fellesforbundet avdeling 39 Industri & Service Telemark 8 

Fellesforbundet avdeling 43 Øvre Buskerud Fagforening 8 

Fellesforbundet avdeling 44 Sandnes & Omegn 6 

Fellesforbundet avdeling 50 Vestfold Nord 3 

Fellesforbundet avdeling 53 Nordre-Nordland og Sør-Troms 15 

Fellesforbundet avdeling 54 Gjøvik Jern og Metall 3 

Fellesforbundet avdeling 57 Nord-Rogaland 13 

Fellesforbundet avdeling 58 Mandal Fagforening 2 

Fellesforbundet avdeling 65 12 

Fellesforbundet avdeling 74 Nord-Hålogaland 13 

Fellesforbundet avdeling 75 Halden Fagforening 3 

Fellesforbundet avdeling 80 Røros og Holtålen Fagforening 1 

Fellesforbundet avdeling 87 Kjeller Jern og Metall 1 

Fellesforbundet avdeling 91 Jæren 3 

Fellesforbundet avdeling 100 Marinestasjonens Fagforening 1 

Fellesforbundet avdeling 103 Ringsaker 5 

Fellesforbundet avdeling 108 Innherred Fagforening 7 

Fellesforbundet avdeling 118 Hardanger Sunnhordland 10 

Fellesforbundet avdeling 143 Helgeland 11 

Fellesforbundet avdeling 146 Namdal Fagforening 4 

Fellesforbundet avdeling 176 Dalane Fagforening 3 

Fellesforbundet avdeling 185 Flyarbeidernes Forening 8 

Fellesforbundet avdeling 194 Lister Fagforening 3 
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Avdeling Antall 

Fellesforbundet avdeling 250 Hotell, Restaurant og Reiseliv 5 

Fellesforbundet avdeling 266 Hordaland Hotell og Restaurant 6 

Fellesforbundet avdeling 436 Papirarbeidernes Forening 2 

Fellesforbundet avdeling 461 1 

Fellesforbundet avdeling 483 Borregaard Fagforening 2 

Fellesforbundet avdeling 601 Tømrer og Byggfagforeningen 4 

Fellesforbundet avdeling 603 Oslo Bygningsarbeiderforening 8 

Fellesforbundet avdeling 605 Rørleggernes Fagforening 4 

Fellesforbundet avdeling 614 Byggfag Drammen-Bærum 3 

Fellesforbundet avdeling 647 Glåmdal Fagforening 4 

Fellesforbundet avdeling 650 8 

Fellesforbundet avdeling 670 9 

Fellesforbundet avdeling 730 4 

Fellesforbundet avdeling 747 Unionen Fagforening 12 

Fellesforbundet avdeling 762 Rørleggernes forening 2 

Fellesforbundet avdeling 764 Malernes Forening 2 

Fellesforbundet avdeling 765 Trondheim 5 

Fellesforbundet avdeling 768 Trondheim Bygning 2 

Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening 3 

Fellesforbundet avdeling 851 Østfold Fagforening 9 

Fellesforbundet avdeling 854 Sørvestlandet Grafiske Fagforening 1 

Fellesforbundet avdeling 856 Vestnorsk Grafiske Fagforening 1 

 

2. Avdelingen velger et antall varamedlem for de tildelte delegater på følgende måte: 

 

Antall tildelte delegater Antall varamedlemmer 

1 – 3  Minst 2 – maks 3  

4 – 6  Minst 3 – maks 6 

7 – 10  Minst 4 – maks 6 

10 – 15 Minst 5 – maks 10 

15 og over Minst 7 – maks 10 

 

 Varamedlemmene skal velges i rekkefølge. 

 

3. Dersom en avdeling ønsker å ivareta helt spesielle forhold ved å velge personlige 

varamedlemmer for noen av de valgte delegatene, kan avdelingen velge personlige 

varamedlemmer for de delegatene det gjelder. I tillegg til disse unntakene må avdelingene 

velge det antall varamedlemmer i rekkefølge som framkommer i vedtakets pkt. 2. 

 

4. Fordelingen av de 60 landsmøtedelegatene til tidligere Norsk Transportarbeiderforbund tas til 

etterretning. 

 

Om landsmøtedelegatene fra Norsk Transportarbeiderforbund 

NTF valgte sine 10 representantene i forbundsstyret, og representantskapet (1 forbundssekretær, 4 

forbundsstyremedlemmer) og 5 medlemmer av representantskapet på ekstraordinært landsmøte 8. mai. 8 

landsmøtedelegater ble fordelt til bransjerådene og er valgt av NTFs forbundsstyre før  

1. juni. I tillegg ble 42 landsmøtedelegater fordelt til NTFs foreninger. Disse skal velges etter samme 

bestemmelsene som øvrige avdelinger i forbundet. 
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De 42 landsmøtedelegatene ble fordelt til følgende foreninger/avdelinger i tidligere NTF: 

 

Avdeling Antall 

Østfold Transportarbeiderforening 3 

Sarpsborg Kai- og Lagerarbeiderforening 2 

Lastebileiernes Forening 2 

Innlandet Transportarbeiderforening 3 

Oslo Transportarbeiderforening 3 

Oslo og Omegn Bussarbeiderforening 3 

Transportarbeiderforeningen Vestfold-Telemark 3 

Agder Transportarbeiderforening 3 

Rogaland Transportarbeiderforening 3 

Vestnorsk Transportarbeiderforening 3 

Sogn og Fjordane Transportarbeiderforening 2 

Møre og Romsdal Transportarbeiderforening 2 

Norsk Havnearbeiderforening 2 

Midtnorsk Transportarbeiderforening 3 

L.K.A.B 2 

Transportarbeiderforeningen Nord 3 

Totalt 42 

 

Valg av landsmøtedelegater 

Avdelingene foretar valg av delegater i henhold til vedtektenes kap. II 1.2, der følgende fremkommer: 

 

4. Avdelingene velger sine landsmøtedelegater og varamedlemmer for disse på medlemsmøter 

eller representantskapsmøter. Valgene skal foregå på samme møte som landsmøtets 

dagsorden behandles. Ved valgene skal det tas hensyn til bransje, kjønn, alder, etnisk 

bakgrunn, konsern og geografiske forhold.  

 

5. Valgbar til landsmøtet er yrkesaktive medlemmer som er valgbare etter vedtektenes kap. I pkt. 

3.2.7. og som har vært organisert i forbund tilsluttet LO i minst ni måneder før landsmøtet. 

Ansatte i Fellesforbundet kan ikke velges som landsmøtedelegater eller som varamedlemmer 

for disse.  

 

6. De valgte delegater skal ha frie mandater.  

 

Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende: 

 avdelingene må velge sine landsmøtedelegater på et medlemsmøte 

 de avdelinger som er tildelt flere enn en landsmøtedelegat skal ta hensyn til bransje, kjønn, alder, 

etnisk bakgrunn og geografiske forhold 

 valget av delegater kan ikke gjøres før representantskapet har fastsatt landsmøtets dagsorden, dvs. 

ikke før på kvelden 27. juni 2019 

 

Forbundsstyrets vedtak medfører at en avdeling kan velge en eller flere personlige varamedlemmer til de 

valgte delegatene i de tilfeller hvor helt spesielle forhold skal ivaretas slik som eksempelvis alder. 

Forbundet må behandle dette manuelt i hvert enkelt tilfelle og de avdelingene som velger enkelte 

personlige varamedlemmer må gi særskilt skriftlig melding og begrunnelse for dette. I tillegg til den eller 

de personlige varamedlemmene som velges, skal avdelingen velge et antall varamedlemmer i rekkefølge i 

samsvar med det antall som framkommer i tabellen i pkt. 2 i forbundsstyrets vedtak av 18.06.2019.  

 

Fullmakter 
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Forbundets vedtekter har følgende bestemmelse i kap. II 1.2 om fullmakter: 

 

7. Avdelingene skal sende melding om valg av delegater etter regler fastsatt av forbundsstyret. 

Fullmaktene kontrolleres av en fullmaktskomité valgt av forbundsstyret. 

 

Avdelingene vil motta en e-post fra forbundet i løpet av sommeren. I e-posten vil det være en detaljert 

beskrivelse av hvordan avdelingene skal registrere inn sine delegater og varamedlemmer elektronisk. I 

tillegg skal det følge med kopi av protokollen fra medlemsmøtet, hvor det framkommer når og hvor 

medlemsmøtet med valg av delegater og varamedlemmer ble avholdt.  

 

Frist for registrering av elektroniske fullmakter for de enkelte avdelingers landsmøtedelegater og 

varamedlemmer er satt til fredag 30. august 2019 kl. 1500. 

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til enten Bjørn Skogstad eller Monika Djordjevic. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 

 

 

Clas Delp Bjørn Skogstad 

(sign.)             (sign.) 

 

 

 

Dette brevet er elektronisk godkjent i Fellesforbundet og har derfor ingen signatur. 
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