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Forbundets avdelinger

Tariffrevisjon 2022 – søknad fra avdeling om elektronisk
uravstemning
I Hovedavtalene gis det mulighet til å gjennomføre elektronisk uravstemning, forutsatt at
det er etablert betryggende rutiner som ivaretar hemmelighet og personvern og hindrer
dobbeltstemmer.
Det vises til vedtak i forbundsstyret 26.10.2022 om "Tariffrevisjon 2022 - regler for
uravstemning" som blant annet omhandlet:
Etter en samlet vurdering vil forbundet legge til rette for elektronisk uravstemning
innenfor avisbudavtalen, godsavtalen og taxioverenskomsten. Ordningen med
avdeling 5 og 25 videreføres innenfor industrioverenskomsten. I tillegg kan
avdelingene som har medlemmer innenfor havbruksoverenskomsten, benytte
elektronisk uravstemning. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre
elektronisk avstemning i særskilte tilfeller etter avtaler med avdelinger.
Tariffavdelingen er altså gitt fullmakt til å godkjenne søknader om å gjennomføre
elektronisk avstemning i særskilte tilfeller etter avtaler med avdelinger.
En begrunnet søknad fra avdelingen om å gjennomføre elektronisk uravstemning må
sendes forbundet til post@fellesforbundet.no Frist settes til fredag 25. februar for
innsending av søknad om å benytte elektronisk uravstemning på hele eller deler av
avdelingens uravstemninger.
For avdelinger som ønsker å søke om å gjennomføre elektronisk uravstemning er det et
krav om at avdelingen kan oppfylle følgende:
− Avdelingene må selv sørge for å opprette direkte kommunikasjon med alle
klubber/tillitsvalgte som er stemmeberettiget.
− I og med at dette er en elektronisk avstemning, vil mye av kommunikasjonen med
klubber og tillitsvalgte foregå elektronisk.
− Dette forutsetter at avdelingene har lagt inn og oppdatert sine klubbstyrer og
tillitsvalgte i tillitsvalgtmodulen i medlemssystemet Fane2, og at disse har
oppdaterte epostadresser og mobilnumre.
− Sjekk av e-post og mobil må gjøres for alle stemmeberettigede medlemmer.
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Avdelingen må selv følge opp at alle klubber avholder uravstemning og at det i forkant blir
gitt god informasjon om valg av fremgangsmåte og frist for avstemning.
Systemet forbundet bruker håndterer både ordinære uravsteminger med stemmeseddel,
elektronisk uravstemning og en kombinasjon av begge.
Det står forbundet fritt å innvilge eller avslå en søknad.

Med vennlig hilsen
Fellesforbundet
Terje Samuelsen

Stig Lundsbakken

(sign.)

(sign.)

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

