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§ 1 Forbundets navn, formål og virkeområde
Forbundets navn er Transport og Logistikkforbundet, og dets initialer er TLF. Forbundet er en
landsomfattende fri og partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon.
Forbundets formål er:
 å organisere yrkesutøvere og elever under opplæring innen forbundets virkeområder.
 å arbeide for medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.
 å opprette tariffavtaler (overenskomster) om medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.
 å bekjempe sosial dumping og økonomisk kriminalitet
Å bidra til å utvikle den lovlige godstransport på vei på en samfunnsmessig ansvarlig og
miljømessig bærekraftig måte, samtidig som medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale
interesser ivaretas. Forbundet har ikke erverv til formål.
Forbundets virkeområde er primært ansatte i privat og offentlig eide virksomheter med
tilknytning til godstransport eller tilstøtende virksomheter.

§ 2 Medlemskap og valgbarhet
A.

B.
C.
D.
E.

Lokale sammenslutninger av medlemmer som godkjenner forbundets vedtekter og som
forplikter seg til å arbeide for forbundets målsettinger, har rett til å bli opptatt i forbundet.
Medlemskap knyttes normalt til den lokalavdeling/fylkesavdeling som medlemmets
bostedsadresse tilsier. Dersom spesielle forhold tilsier det eller medlemmet selv ønsker det,
kan medlemskapet knyttes til annen lokalavdeling/fylkesavdeling.
Enkeltmedlemmer kan tilsluttes forbundet direkte på steder hvor avdelinger ikke er
etablert, i påvente av tilstrekkelig medlemsgrunnlag for opprettelse av slik.
Elever ved skoler som utdanner fagarbeidere innen forbundets organisasjonsområde samt
lærlinger innen samme område kan tilsluttes forbundet.
Rett til full juridisk bistand inntrer etter 3 måneders medlemskap, forutsatt at
kontingentinnbetaling er à jour.
Medlemmer som står organisert i konkurrerende forbund kan ikke opptas som medlem i
Transport og Logistikkforbundet.

Oppstår tvist om rett til medlemskap, avgjøres dette av forbundsstyret
F.

Opphør av medlemskap
1. Frivillig opphør av medlemskap
Utmelding skal gjøres skriftlig til forbundet sentralt. Medlem av en avdeling sender
utmelding gjennom denne.
2. Tvunget opphør av medlemskap
Medlem som ikke retter seg etter forbundets bestemmelser og vedtak, som står til
rest med kontingent for mer enn 2 måneder, eller åpenbart motarbeider forbundets
interesser på annen måte, mister rett til medlemskap og valgbarhet og kan
ekskluderes av forbundet.

Forbundsstyret fatter vedtak i tviste- og eksklusjonssaker.
Ekskluderte medlemmer kan søke Landsmøtet om gjenopptakelse av medlemskapet.
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Medlem som ekskluderes pga. skyldig kontingent, kan først gjenopptas som medlem når
samtlige kontingenter er betalt.
3. Felles bestemmelse for tvunget og frivillig opphør av medlemskap
Medlem som ekskluderes eller som frivillig slutter som medlem, har ingen rett til å få
tilbake noen av de midler som er innbetalt til forbundet.
G.

Stemmerett og valgbarhet
Stemmerett i og valgbarhet til forbundets organer har enhver som oppfyller
kravene til medlemskap jf. § 2 A, og som har betalt sin kontingent.

§ 3 Forbundets organisasjonsledd
Transport og Logistikkforbundet utøver sin virksomhet ved følgende organer:
1. Landsmøtet
2. Forbundsstyret
3. Fylkesvise avdelinger
4. Lokale organisasjonsledd

§ 4 Landsmøtet
Landsmøtet er Transport og Logistikkforbundets øverste myndighet og holdes hvert 4. år innen 1.
desember og kunngjøres med minst tre måneders varsel. Tid og sted for landsmøtet bestemmes
av forbundsstyret.
Landsmøtet består av:
a) Forbundsstyrets faste medlemmer.
b) Kontrollkomiteens faste medlemmer
c) Representanter valgt av fylkesavdelingene som følger;
10
50 medlemmer
 1 repr. for
 2 repr. for
51
100 medlemmer
101 150 medlemmer
 3 repr. for
4
repr.
for

151 200 medlemmer
 5 repr. for
201 250 medlemmer
osv.
Grunnlag for beregning av antall representanter er medlemstall i hvert fylke pr.
01.01.hvert år. (Før første Landsmøte beregnes representanter på det tidspunkt
Landsmøtet kunngjøres)
Medlemmer som tilhører fylkesavdelinger med færre enn 10 medlemmer kan slå seg sammen og
stille med felles delegat etter fordelingsnøkkelen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn
2 måneder kan ikke regnes med når avdelingens representasjon skal regnes ut, og kan heller ikke
være representant.
Forbundsstyrets medlemmer har ikke stemmerett under behandlingen av beretning og
regnskap.
Innkalling til landsmøtet skal være sendt til fylkesavdelingene senest åtte uker før
landsmøtet avholdes.
Saker som ønskes behandlet på landsmøtet, må være mottatt av forbundsstyret senest seks uker
før landsmøtet avholdes. Saker skal fremmes via fylkesavdelingen.
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Forbundsstyret sender saksdokumentene senest to uker før landsmøtet avholdes til hver delegat.
Ordinært landsmøte behandler følgende saker:
1. Godkjenning av innkallingen.
2. Godkjenning av saklisten.
3. Valg av landsmøtets øvrige funksjonærer etter innstilling fra forbundsstyret.
4. Næringspolitisk debatt inkludert saker fremmet fra organisasjonen.
5. Forbundsstyrets vedtak om styrets beretning og regnskap for landsmøteperioden.
6. Forbundsstyrets innstilling til strategi- og handlingsprogram.
7. Veiledende rammebudsjett for de neste fire år.
8. Innkomne forslag, og saker som for øvrig er fremmet av forbundsstyret.
9. Fastsette forbundets kontingent etter innstilling fra forbundsstyret.
10. Valg av tillitsvalgte etter innstilling fra valgkomiteen:
 Forbundsleder
 Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer i henhold til § 5
 Nestleder som velges blant øvrige styremedlemmer
 Valg av komiteer i henhold til § 9. Valgkomité og kontrollutvalg arbeider etter
retningslinjer gitt av landsmøtet.
Valg av forbundsleder skal skje på fritt grunnlag. Ved valg av øvrige styremedlemmer skal det i størst
mulig utstrekning foretas en geografisk fordeling. Styrets sammensetning skal gjenspeile
medlemsmassen.
Kun yrkesaktive medlemmer innenfor forbundets organisasjonsområde er valgbare til styrene.
Valgene skjer etter prosedyre fastlagt i § 12
Protokoll fra Landsmøtet skal gjengi forslag, innstillinger, votering og vedtak i hver enkelt sak.
Protokollen sendes forbundsstyret, fylkesavdelingene og den enkelte delegat innen to uker etter
Landsmøtet.
Forslag som ikke vedrører sakene i sakslisten og som stilles under et landsmøte, skal avvises av
dirigenten, med mindre et enstemmig landsmøte samtykker i at saken kan behandles.
Reise- og oppholdsutgifter for landsmøtets delegater dekkes av forbundet.
Ekstraordinært landsmøte holdes når forbundsstyret finner det påkrevet. Likeledes holdes det når
minst 1/3 av forbundets totale antall medlemmer forlanger det. De medlemmer som krever
ekstraordinært landsmøte avholdt, skal være navngitt. Kravet skal angi de saker som ønskes
behandlet.
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§5

Forbundsstyret

Forbundsstyret er Transport og Logistikkforbundets øverste myndighet mellom landsmøtene
og består av 5 medlemmer som velges for landsmøteperioden. I tillegg møter daglig leder med
tale og forslagsrett.
Forbundsstyret er ansvarlig for forbundets virksomhet, og representerer og forplikter dette i alle
forhold. Det leder forbundet etter disse vedtekter og i samsvar med de beslutninger som fattes av
landsmøtet.
Forbundsstyret kan invitere andre med talerett i bestemte saker.
Forbundsstyret fastsetter selv sin forretningsorden.
Hvis forbundet ikke har et funksjonsdyktig styre, skal daglig leder sørge for at det
innsettes en midlertidig politisk ledelse inntil nytt styre er valgt.
Forbundsstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene/varamedlemmene, inkludert leder eller nestleder møter.
Forbundsstyrets oppgaver:
 Lede det løpende arbeidet i forbundet og holde organisasjonen orientert om sin virksomhet.
 Avgjøre alle saker som ikke skal avgjøres av andre organer i forbundet.
 Forbundsstyret ansetter daglig leder/generalsekretær, godkjenner stillingshjemler,
godkjenner instruks for stillingene i administrasjonen.
 Forbundsstyret meddeler prokura og bestemmer hvem som skal ha anvisningsmyndighet.
 Behandle og uttale seg om saker av viktighet for næringen, fremme næringens omdømme,
arbeide for bedre arbeidsvilkår for forbundets medlemmer.
 Følge opp vedtak i landsmøtet og vedta årsbudsjett for forbundets virksomhet innenfor
rammer vedtatt av landsmøtet.
 Fastsette rutiner for økonomistyring og sørge for at forbundets regnskap blir ført i tråd med
god regnskapsskikk, lover og forskrifter. Forbundets regnskap avgis av forbundsstyret.
 Nedsette nødvendige utvalg og komiteer og arbeide for å etablere et godt faglig og sosialt
nettverk for forbundets medlemmer.
 Innkalle til og forberede saker til landsmøtet, herunder utarbeide forslag til strategi- og
virksomhetsplan for forbundets virksomhet.
 Fremme innstilling til landsmøtet om valg av valgkomite etter forslag fra fylkesavdelingene.
 Påse at organisasjonen følger opp forbundets vedtekter, strategi og handlingsprogram.
 Forvalte retten til bruk av forbundets navn og grafiske profil, samt sørge for at denne er
tilstrekkelig beskyttet mot misbruk.
 Fastsette ordning for innkreving av kontingent.
 Innstille til landsmøtet om forbundets kontingent for kommende landsmøteperiode.
 Behandle årsberetning, regnskap og revisjonsberetning, herunder kontrollkomiteens
innberetning og legge vedtaket frem for landsmøtet til orientering.
 Forberede øvrige saker som skal behandles på landsmøtet slik som saksliste, strategi- og
handlingsprogram og rammebudsjett.
 Engasjere statsautorisert revisor jf. §11
6






Behandle søknader fra ekskluderte medlemmer om gjenopptagelse av medlemskapet.
Forbundsstyret kan delegere oppgaver til et arbeidsutvalg som velges av og blant styrets
medlemmer. Leder og nestleder er selvskrevne medlemmer.
Det skal føres protokoll fra alle møter i forbundsstyret og arbeidsutvalget. Denne skal
godkjennes av og underskrives av samtlige medlemmer.
Protokollen skal gjengi forslag, innstillinger og vedtak. Protokoll fra forbundsstyrets møter
sendes forbundsstyrets medlemmer så snart som mulig etter avholdelse av møtet.
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§ 6 Fylkesavdelingene
Fylkesavdelingen består av alle lokalavdelingene i fylket, samt eventuelle direktemedlemmer fra
områder der forbundet ikke har lokalavdeling.
A. Fylkesavdelingens organer
1. Årsmøtet
2. Fylkesavdelingens styre
B. Årsmøtet
Årsmøtet er avdelingens høyeste organ og skal være avholdt innen midten av mars måned.
Innkalling sendes til medlemmene med minst fire ukers varsel. Sakslisten skal følge innkallingen.
Innkalling og saksdokumenter sendes forbundsstyret og forbundskontoret.
Lokalavdelingene har rett til å velge representanter til fylkesårsmøtet som følger;








1 representant for 1 – 15 medlemmer
2 representanter for 16 – 30 medlemmer
3 representanter for 31 – 45 medlemmer
4 representanter for 46 – 75 medlemmer
5 representanter for 76 -125 medlemmer
6 representanter for flere enn 126 medlemmer

Grunnlag for beregning av antall representanter er medlemstall pr. 01.01. hvert år.
I årsmøtet har alle medlemmer i fylkesavdelingen møte-, tale- og forslagsrett. Stemmerett har kun de valgte
representanter fra lokalavdelingene. Dersom flertallet av de frammøtte med gyldig medlemskap åpner for
det, gis alle med gyldig medlemskap stemmerett.
I fylkesavdelinger der det ikke finnes lokalavdelinger har alle fremmøtte med gyldig medlemskap tale-,
forslags- og stemmerett, jf. § 2.
Representanter for forbundsstyret og administrasjonen har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
Fylkesavdelingsstyret kan invitere andre med talerett i bestemte saker.
Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten og kan ikke behandle andre saker enn de som er nevnt i sakslisten.
Protokoll fra årsmøtet skal gjengi forslag, innstillinger og vedtak i hver enkelt sak. Protokollen sendes
lokalavdelingene, forbundsstyret og forbundets kontor innen tre uker etter hvert møte. Protokollen gjøres
også kjent for avdelingens medlemmer på en hensiktsmessig måte.

Ekstraordinært årsmøte holdes når forbundsstyret eller fylkesavdelingsstyret finner det påkrevet
eller når minst 1/3 av de medlemmer som er bosatt i fylket, krever det. Krav om ekstraordinært
årsmøte må angi de saker som ønskes behandlet. Sakslisten sendes medlemmene og forbundsstyret
minst to uker før møtet holdes. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker som er oppført
på sakslisten.
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Ordinært årsmøte skal:
1. Godkjenne innkalling, saksliste og representantenes stemmerett
2. Velge møtedirigent, referent og to representanter til å skrive under protokollen
3. Behandle styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning
4. Behandle innkomne forslag
5. Gjennomføre organisatorisk- og næringspolitisk debatt, herunder styrets forslag til strategiog virksomhetsplan for avdelingen.
6. Behandle styrets forslag til budsjett, herunder forslag til lokalkontingent for avdelingen
7. Valg av styreleder
8. Valg av nestleder
9. Valg av styrets øvrige medlemmer og varamedlemmer
10. Valg av representanter og vararepresentanter til landsmøte. Jf. § 4
11. Valg av to revisorer.
12. Valg av kandidater til de valg som skal foretas på landsmøtet. Jf. § 5
13. Valg av valgkomite etter innstilling fra styret.
Fylkesavdelingsstyret skal bestå av minimum 3 og maksimum 7 medlemmer.
Styreleder og nestleder velges for et år av gangen. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
velges for to år av gangen, dog slik at tilnærmet halvparten av styrets medlemmer er på valg hvert
år.
Valgene skjer etter prosedyre fastlagt i § 12
C. Fylkesavdelingsstyret
Fylkesavdelingsstyret består av de årsmøtevalgte medlemmer. I tillegg kan representanter for
forbundsstyret og administrasjonen møte med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
Styret skal lede avdelingens virksomhet etter disse vedtekter og i samsvar med de beslutninger som
til enhver tid fattes av høyere organer. Forbundets administrasjon stilles til rådighet for dette
arbeidet, Jf. §8
Hvis fylkesavdelingen ikke har et funksjonsdyktig styre, skal forbundsstyret sørge for at det innsettes
en midlertidig ledelse inntil nytt styre er valgt.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene/-varamedlemmene,
inkludert leder eller nestleder møter.
Fylkes-/regionavdelingsstyret skal;
 Lede det løpende arbeidet i avdelingen og holde lokalavdelingene og forbundsstyret
orientert om avdelingens virksomhet.
 Avgjøre alle saker som ikke skal avgjøres av andre organer i forbundet.
 Behandle og uttale seg om saker i fylket/regionen av viktighet for næringen.
 Følge opp årsmøtevedtak, herunder budsjett, strategi- og virksomhetsplan.
 Fastsette rutiner for økonomistyring og sørge for at avdelingens regnskap blir ført i tråd
med god regnskapsskikk, lover og forskrifter.
 Nedsette nødvendige utvalg og komiteer og arbeide for å etablere et godt faglig og sosialt
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nettverk for avdelingens medlemmer.
Forberede og gjennomføre avdelingens årsmøte, herunder utarbeide forslag til strategi- og
virksomhetsplan for avdelingens virksomhet.
Fremme innstilling til avdelingens årsmøte om valg av valgkomite.
Innkalle til årsmøte i lokalavdelinger uten funksjonsdyktig styre og sørge for avklaring av
grunnlaget for videre drift.
Behandle de saker som er fremmet til behandling i landsmøte og representantskap.

Fylkesstyret kan delegere oppgaver til et arbeidsutvalg som velges av og blant styrets medlemmer.
Leder og nestleder er selvskrevne medlemmer.
Det skal føres protokoll fra alle møter i styret og arbeidsutvalget. Denne skal godkjennes av og
underskrives av samtlige medlemmer. Protokollen skal gjengi forslag, innstillinger og vedtak.
Protokoll fra fylkesstyrets møter sendes fylkesstyrets medlemmer og
forbundsstyret/forbundskontoret så snart som mulig etter avholdelse av møtet.

§ 7 Lokalavdelingene
Lokalavdelingene stiftes av enkeltmedlemmer og sorterer under fylkesavdelingen.
Fylkesavdelingen fastsetter det området/de bedrifter den enkelte lokalavdeling skal omfatte.
Fylkesavdelingen og forbundsstyret skal godkjenne bruken av forbundets navn ved
stiftelse av lokalavdelinger.
A. Lokalavdelingens organer
1. Årsmøtet
2. Avdelingsstyret
B. Årsmøtet
Årsmøtet er avdelingens høyeste organ og skal være avholdt innen midten av februar måned.
Innkalling sendes til medlemmene med minst to ukers varsel. Sakslisten skal følge innkallingen.
Innkalling og alle saksdokumenter sendes fylkesavdelingens styre.
På årsmøtet har alle som oppfyller krav til medlemskap og valgbarhet i avdelingen, tale- forslags- og
stemmerett, jf. §2.
Representanter for fylkesavdelingens styre, forbundsstyret og administrasjonen har møte, tale- og
forslagsrett, men ikke stemmerett.
Lokalavdelingens styre kan invitere andre med møte- og talerett i bestemte saker.
Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten og kan ikke behandle andre saker enn de som er nevnt i
sakslisten.
Protokoll fra årsmøtet skal gjengi forslag, innstillinger og vedtak i hver enkelt sak. Protokollen sendes
fylkesavdelingen så snart som mulig etter at møtet er avholdt. Protokollen gjøres også kjent for
avdelingens medlemmer på en hensiktsmessig måte.
Ekstraordinært årsmøte holdes når overordnet organ eller lokalavdelingsstyret finner det påkrevet
10

eller når minst 1/3 av avdelingens medlemmer krever det. Krav om ekstraordinært årsmøte må
sendes lokalavdelingsstyret og angi de saker som ønskes behandlet. Sakslisten sendes medlemmene
og fylkesstyret minst to uker før møtet holdes. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker
som er oppført på sakslisten.
Ordinært årsmøte skal:
1. Godkjenne innkalling, saksliste og medlemmenes stemmerett.
2. Velge møtedirigent, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen.
3. Behandle styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning.
4. Behandle innkomne saker og forslag og saker som skal fremmes for høyere organer.
5. Behandle styrets forslag til budsjett, herunder fastsettelse av lokalavdelingskontingent.
6. Valg av styreleder.
7. Valg av nestleder.
8. Valg av styrets øvrige medlemmer og varamedlemmer.
9. Valg av to revisorer.
10. Valg av representanter og vararepresentanter til fylkesavdelingens årsmøte, jf. § 6C.
11. Valg av kandidater til de valg som skal foretas på fylkesårsmøtet.
12. Valg av valgkomite etter innstilling fra styret.
Lokalavdelingsstyret skal bestå av minimum 3 og maksimum 7 medlemmer.
Styreleder og nestleder velges for ett år av gangen. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
velges for to år av gangen, dog slik at tilnærmet halvparten av styrets medlemmer er på valg hvert
år.
Ved valg av styre skal det legges vekt på at styrets sammensetning skal være representativt for
næringen.
Lokalavdelingens leder er selvskreven blant de valgte representanter til fylkesavdelingens årsmøte.
Valgene skjer etter prosedyre fastlagt i § 12.
C. Lokalavdelingsstyret
Lokalavdelingsstyret består av de årsmøtevalgte medlemmer. I tillegg kan representanter for
overordnede organer og administrasjonen møte med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.
Avdelingsstyret kan invitere andre med talerett i bestemte saker.
Styret skal lede avdelingens virksomhet etter disse vedtekter og i samsvar med de beslutninger som
til enhver tid fattes av høyere organer.
Hvis lokalavdelingen ikke har et funksjonsdyktig styre, skal fylkesstyret sørge for at det innsettes en
midlertidig ledelse inntil nytt styre er valgt.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene/-varamedlemmene,
inkludert leder eller nestleder møter.
Lokalavdelingsstyret skal:
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Lede det løpende arbeidet i avdelingen og holde medlemmene og fylkesstyret orientert om
avdelingens virksomhet.
Avgjøre alle saker som ikke skal avgjøres av andre organer i forbundet.
Behandle og uttale seg om lokale saker av viktighet for næringen.
Følge opp årsmøtevedtak, herunder budsjett og handlingsplaner.
Gjennomgå avdelingens medlemsliste og melde fra fortløpende til forbundets
administrasjon om endringer.
Fastsette rutiner for økonomistyring og sørge for at avdelingens regnskap blir ført i tråd
med god regnskapsskikk, lover og forskrifter.
Nedsette nødvendige utvalg og komiteer og arbeide for å etablere et godt faglig og sosialt
nettverk for avdelingens medlemmer.
Forberede og gjennomføre avdelingens årsmøte, herunder utarbeide forslag til
handlingsplan for avdelingens virksomhet.
Fremme innstilling til avdelingens årsmøte om valg av valgkomite.
Behandle de saker som er ført opp til behandling i fylkesavdelingens årsmøte.

Lokalavdelingsstyret kan delegere oppgaver til et arbeidsutvalg som velges av og blant styrets
medlemmer. Leder og nestleder er selvskrevne medlemmer.
Det skal føres protokoll fra alle møter i styret og arbeidsutvalget. Denne skal godkjennes av og
underskrives av samtlige medlemmer.
Protokollen skal gjengi forslag, innstillinger og vedtak. Protokoll fra lokalavdelingsstyrets møter
sendes fylkesstyret så snart som mulig etter avholdelse av møtet.
D. Nedleggelse/sammenslåing av lokalavdelinger
Dersom en lokalavdeling blir lagt ned, overføres dets midler til fylkesavdelingen. Ved sammenslåing
av to eller flere lokalavdelinger, går midlene til den nye avdelingen.

§ 8 Administrasjonen
Forbundsstyret er ansvarlig for forbundets sentrale administrasjon som skal ligge i Oslo.
Til å forestå denne tilsetter forbundsstyret en daglig leder/generalsekretær, som tildeles
prokura.
Daglig leder:
 Skal være til stede på samtlige styre- og arbeidsutvalgsmøter med tale- og forslagsrett.
 Er ansvarlig for saksbehandlingen til og iverksettelse av alle vedtak fra Landsmøtet,
og forbundsstyret.
 Rapporterer til forbundsstyret om sin og administrasjonens virksomhet. Daglig
leder/generalsekretær har og rett og plikt til å innstille ovenfor forbundsstyret i alle
saker.
 Gjennomfører sitt arbeid innenfor de økonomiske og faglige rammer som vedtas av
forbundets overordnede organer.
 Er ansvarlig for at forbundets regnskap føres i tråd med god regnskapsskikk, og legge frem
regnskapsrapport til styret minst hvert kvartal. Revidert årsregnskap skal fremlegges til
forbundsstyrets behandling innen utgangen av februar måned hvert år.
 Er ansvarlig redaktør for forbundets elektroniske og fysiske publikasjoner.
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Daglig leder, eller den denne bemyndiger, har møte-, tale- og forslagsrett i alle forbundets
organer og tilknyttede organisasjoner.

De øvrige ansatte tilsettes av daglig leder/generalsekretær. Tilsetting og ledelse av personell i
forbundets organisasjon, skjer i nært samarbeid med forbundsstyret.
Fastsettelse av de sekretariatsansattes lønns- og arbeidsvilkår foretas ved forhandlinger mellom
styrets nedsatte forhandlingsutvalg og de ansattes representanter.

§ 9 Komiteer/Utvalg
Generelt om komiteer:
Forbundsstyret har fullmakt til å oppnevne komiteer eller utvalg når styret finner det nødvendig
og hensiktsmessig.
Funksjonstiden bestemmes av forbundsstyret.
Valgkomiteen består av fem personer – geografisk fordelt med personlige vararepresentanter.
Forbundsstyret innstiller kandidater etter skriftlige forslag fra fylkesavdelingene. Komiteen velges
for fire år av gangen, på hvert landsmøte.
Valgkomiteens medlemmer kan ikke ha verv i forbundsstyret eller i kontrollkomiteen.
Komiteens arbeidsoppgaver:
Komiteen skal påse at de foreslåtte representanter til styret og kontrollkomiteen er valgbare i
henhold til TLFs vedtekter § 2 før komiteen fremmer sitt forslag for landsmøtet.
Komiteen skal foreslå styrerepresentanter, leder og nestleder samt kontrollkomite med leder.
Fylkesavdelingene fremmer skriftlige forslag på kandidater. Ved sammensetning av medlemmer
og varamedlemmer til forbundsstyret og andre verv, skal valgkomiteen søke etter de beste
representanter til å ivareta organisasjonens interesser.
Valgkomiteen skal fremme sine forslag i god tid slik at forslagene sendes ut sammen med de
ordinære sakspapirer.
Kontrollkomiteen består av tre personer med tre vararepresentanter i numerisk rekkefølge, valgt
av landsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen. Valgkomiteen innstiller kandidater til
kontrollkomiteen etter skriftlige forslag fra årsmøtene i fylkesavdelingene.
Kontrollkomiteens medlemmer velges for 4 år.
Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke ha verv i forbundsstyret, valgkomiteen eller som
fylkesleder.
Komiteens arbeidsoppgaver:
Kontrollkomiteen skal kontrollere at forbundets regnskap og drift er i samsvar med gjeldende
vedtak fra landsmøtet, og i samsvar med gjeldende lover og regler.
Når kontrollkomiteen er samlet skal den ha tilgang til de dokumenter som er nødvendig for å
utøve sin kontroll. I saker som omhandler regnskap skal forbundets revisor være tilgjengelig.
Kontrollkomiteen kan innhente den ekspertise som er nødvendig.
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Kontrollkomiteen kan etter en selvstendig vurdering gjennomgå saker som kommer fra gyldig
fattet vedtak i forbundets organer.
Saker til kontrollkomiteen fremmes via komiteens leder.
Berørte parter skal ha mulighet til å fremlegge sin forklaring før vedtak fattes.
Komiteens medlemmer har taushetsplikt. Komiteens møter er lukket. Andre møter etter
innkalling.
Kontrollkomiteen skal innstille til forbundsstyret i saker som gjelder vedtekter eller etisk regelverk.

§ 10 Revisjon
Forbundet skal ha statsautorisert revisor som engasjeres av forbundsstyret.
Revisor skal utføre sitt arbeid i henhold til god revisjonsskikk og i samsvar med gjeldende lover og
forskrifter på området.

§ 11 Kontingent
Kontingenten skal utgjøre et fast månedsbeløp, fastsatt av Landsmøtet. Avdelingen har anledning
til eventuelt å inngå lokale avtaler med sin arbeidsgiver om et fast beløp til egen kasse utover den
sentralt fastsatte kontingenten.
For enkeltmedlemmer hvor kontingenten ikke kreves inn av arbeidsgiver (tariffavtale ikke
opprettet) gjelder en fast sum pr. måned med øvre og nedre grense som fastsettes av landsmøtet.
Nye enkeltmedlemmer betaler kontingenten over avtalegiro.
Ved sykdom eller permisjoner som betinger sykepenger, betales ordinær kontingent i de tilfeller
arbeidsgiver utbetaler lønn under sykdom. Betales sykepengene fra NAV, betaler NAV
kontingenten til forbundet i henhold til avtale fastsatt mellom NAV og TLF.
Forbundsstyret gis fullmakt til å regulere kontingenten til forbundet sentralt i landsmøteperioden
når dette anses nødvendig, herunder innkreve eventuell ekstrakontingent.
Medlemmene er selv ansvarlig for at kontingenten til enhver tid er à jour.
Kontingentfritak
Helt kontingentfritak gis:
1. Ved militær- og siviltjeneste, herunder FN-tjeneste
2. Arbeidsavklaringspenger forutsatt godkjent dokumentasjon fra NAV
3. Elever ved skoler som utdanner fagarbeidere innen forbundets organisasjonsområde samt
lærlinger innen samme område
4. Pensjonsinntekt skal fritas for kontingent. Yrkesaktive pensjonister betaler prosentvis kontingent
av arbeidsinntekt
5. Æresmedlemmer
Delvis kontingentfritak:
1. Medlemmer under ulønnede permitteringer/permisjoner betaler en redusert kontingent pr.
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måned fastsatt av landsmøtet.
2. Pensjonister betaler en redusert kontingent pr. år fastsatt av landsmøtet.
Innkreving av kontingent
Der det foreligger tariffavtale Innkrever forbundet kontingenten samlet.
For direktemedlemmer gjelder avtalegiro.

§ 12 Valg og avstemmingsprosedyrer
Alle personvalg skal skje skriftlig. Hvis det kun foreligger ett forslag, kan valget avgjøres ved
akklamasjon, dersom ingen forlanger skriftlig avstemming.
Valg på leder krever absolutt flertall, andre personvalg simpelt flertall. Valg på
styremedlemmer foregår særskilt på hver styrerepresentant.
Med simpelt flertall menes at en kandidat eller et forslag må oppnå flere stemmer enn de øvrige
kandidater eller forslagene hver for seg.
Med absolutt flertall menes at en kandidat eller et forslag må oppnå flere stemmer enn de øvrige
kandidater eller forslag til sammen, dvs. mer enn 50 % av stemmene.
Ved stemmelikhet ved personvalg foretas omvalg. Ved gjentatt stemmelikhet foretas
loddtrekning.
Ved stemmelikhet ved øvrige voteringer er leders stemme avgjørende. Har leder ikke stemmerett
i det aktuelle organet gjennomføres avstemmingen på nytt. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres
saken ved loddtrekning.
Ingen kan samtidig velges som medlem/varamedlem i både valgkomiteen, kontrollkomiteen og
forbundsstyret.

§ 13 Diverse bestemmelser
For kollektiv innmelding av TLFs medlemmer i en annen organisasjon og for endring av
vedtektene, kreves 2/3 flertall på Landsmøtet.
Forbundets lokal-/fylkesavdelinger kan ikke inngå medlemsavtaler på områder hvor TLF sentralt
har inngått tilsvarende avtaler med hovedsamarbeidspartnere.
Forbundsstyret gis fullmakt til å fortolke og gi dispensasjon fra vedtektene i særskilte spørsmål.
Oppstår tvist mellom forbundet og noen av dets medlemmer, kan tvisten ikke bringes inn for
domstolene.

§ 14 Forbundets oppløsning
Forslag om forbundets oppløsning skal innsendes skriftlig minst to måneder før det ordinære
landsmøtet, jfr. § 4. For en slik beslutning kreves 3/4 stemmeflertall ved to på hverandre
følgende landsmøter, med minst to måneders mellomrom, hvorav ett må være ordinært. Det
samme gjelder ved oppløsning i den hensikt å slå seg sammen med ett eller flere andre
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forbund.
Ved forbundets oppløsning skal dets midler tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme.
Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

§ 15 Vedtektenes ikrafttreden
Disse vedtekter trer i kraft fra det tidspunkt de er vedtatt.
Endringer i disse vedtekter kan bare skje på ordinært landsmøte og da med 2/3 flertall.
Tilpasning av vedtektene skjer i samsvar med bestemmelsene i § 13.

----------------------------------------------------------------------

§§§§§------------------------------------------------------------
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