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              Elektroarbeidernes Fagforening 
               Hordaland, Sogn og Fjordane 

 
 

Stord 3.10.2018 

TIL REPRESENTANTSKAPETS MEDLEMMER 
 

Det innkalles til Halvårsmøte i Elektroarbeidernes Fagforening: 
 

FREDAG 26. OKTOBER 2018 KL 0900 
 

Salem Konferansesenter – Sigurds gate 6 
Inngang hjørne Sigurds gate – Neumanns gate 

             

Dagsorden:  

 
1. ÅPNING/KONSTITUERING 
2. ORIENTERING ØKONOMI 1. HALVÅR 2018 

v/Kasserer Øyvind Landsvik 
3. Restaurering av fane 
4. Egen organisasjon, fremleggelse av rapport: Organisasjonsgjennomgang 

Elektroarbeidernes Fagforening 2018 

• Debatt og vedtak 
5. Landsmøte 2019 

• Orientering om innsendte forslag fra fagforeningen 
6. Trekning av vervepremie 

 

Styret har ikke mottatt innkomne forslag innen fristen 18. september. Dette punktet på dagsordenen 

utgår dermed. 

 

Utenbys representanter må ta med regning for utlagte reisepenger, og må ta kontakt med Le Hang eller 

Vigdis tlf. 55 55 36 60, eller firmapost@elogitbergen.com for bestilling av hotellrom for overnatting.  

 

NB ! Husk å ta med de utsendte sakspapirene samt dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste. 

 

 
For styret 

 

 

      Atle Rasmussen                   Øyvind Grindheim 

      Leder                     Sekretær 
 

 

 

NB! Husk allerede nå å bestille plass med fly eller båt - Møt fram i god tid og unngå kø i døren ☺ 

mailto:firmapost@elogitbergen.com
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              Elektroarbeidernes Fagforening 
               Hordaland, Sogn og Fjordane 

FORETNINGSORDEN 

VED 
REPRESENTANTSKAPSMØTER 

I 
ELEKTROARBEIDERNES FAGFORENING 

HORDALAND, SOGN OG FJORDANE 
 

 

1. Møtets forhandlinger er offentlige i den utstrekning Representantskapet ikke vedtar noe annet. 

 

2. Til å lede møtet velges 2 dirigenter. Disse ordner selv sin funksjonstid på 

 møtet. 

 

3. Protokollen føres av den valgte sekretær i Fagforeningen. Det velges 2 representanter til å underskrive 

protokollen. 

 

4. Når ordet forlanges skal dette skje ved bruk av skjema " jeg forlanger  

ordet ". Dette skjema fylles ut og legges på dirigentenes bord. 

Ingen har rett til å få ordet mer enn 2 ganger til samme punkt på dagsorden. Med unntak av selve 

saksfremleggelsen, begrenses taletiden til 10 min. første gang og  

5 min. andre gang. 

Dirigentene, eller representantene kan fremsette forslag om begrensing i taletiden og strek ved 

inntegnede talere. 

Forslag om strek taes opp til votering med en gang forslaget er fremmet. 

Til forretningsorden gies ingen ordet mer enn 2 ganger, og høyst 2 min. i samme sak. 

 

5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigentene underskrevet av forslagsstiller med navn og klubb. Ingen 

nye forslag kan taes opp etter at det er satt strek ved inntegnede talere. 

Forslag som ikke har forbindelse med de saker som er oppført på sakslisten, kan ikke behandles. 

 

6. Alle beslutninger avgjøres med alminnelig flertall, dersom ikke vedtektene 

krever 2/3 flertall. 

Såfremt 20 representanter krever det, skal det avholdes skriftlig votering. 

Ved stemmelikhet, ansees forslaget som forkastet (voteringsmåte, se bilag) 

 

7.  I protokollen innføres kun forslagene, avstemmingene, samt de fattede vedtak og talerliste. 

 

8. Dersom mer enn ¼ av de som var fremmøtt ved møtets start forlater møtet, må dette avsluttes omgående 

og styret må vurdere innkalling til et nytt møte. Dette må styret vurdere ut fra gjenstående saker til 

behandling. 

 

9. Permisjon fra møtet, må søkes skriftlig hos dirigenten. 

 

10. Mobiltelefonen skal være slått av under møtet. 
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MERKNADER VEDRØRENDE AVSTEMMING 
 
 

 

Enhver avstemming foregår ved at dirigenten refererer styrets og eventuelle andre fremlagte forslag. Han foretar 

deretter avstemming på følgende måte: 

 
De som stemmer for styrets forslag holder seg i ro, de som stemmer i mot ( eller alternativt for et annet 
forslag ), viser det ved hånds-opprekning. 
 
Det telles opp antall stemmer og tallet føres inn i protokollen. Dersom antallet avgitte stemmer er i nærheten av 

½-parten av de stemmeberettigede, sier dirigenten: 

 

Det foretaes kontraavstemming: 
 
De som stemmer for styrets forslag viser det ved håndsopprekning, de som er imot (eller for et alternativt 
forslag), forholder seg i ro. 
 
NB!! En slik kontraavstemming må kun foretaes når det kan sies å være tvil om avstemmingsresultatet. 
 
 

Vedrørende valg: 

 

NB!! De som stemmer for valgkomiteens forslag har krav på samme avstemmingsrutine som ved 
saksbehandling, såfremt det ikke foretaes skriftlig avstemming. 
Dersom det foreligger flere forslag på kandidater ved valgene skal det som hovedregel nyttes skriftlig 
avstemming. 
 
Ved avstemming over 3 eller flere navn, hvor ingen har fått mer enn 50 % av stemmene, må det foretaes 
omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. 
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Halvårsmøte 2018 

 

 

 

 

Forslag Dirigenter / Protokollskriver / Protokollunderskrivere 

 

 

Styret foreslår Heidi Lie og Rune Myntevik som dirigenter. 

 

Til å skrive protokollen foreslås fagforeningens valgte sekretær Øyvind Grindheim.  

 

Til å signere protokollen fra halvårsmøte foreslås dette på møtet. 

 

 

 

 

Atle Rasmussen  

sign       
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Fagforeningskassen 
 

 BENEVNELSE REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP 

Kont   2017 2018 
1. halvår 

2018 

3110 LOKAL KONTINGENT  6127184 6250000 2708079 

3115 REFUNDERTE KURSUTGIFTER 0 0 0 

3150 
TILSKUDD SENTRAL KONTINGENT 
0,20% 2553422 2600000 1158774 

3155 REFUNDERT LØNN LEDER, FRA D8 339575 360000 0 

3123 TILSKUDD D8 397200 300000 327125 

3120 DIVERSE INNTEKTER 22140 0 0 

     

         

 SUM DRIFTSINNTEKTER 9439521 9510000 4193978 

     

 LØNNSKOSTNADER 2788493 2880000 1097185 

6888 FRIKJØP STYREMEDLEMMER 7934 50000 5786 

 SOSIALE KOSTNADER 1982645 2000000 584603 

         

 SUM LØNNSKOSTNADER 4779072 4930000 1687574 

6887 KURS OG KOMPETANSE ANSATTE 485 10000 509 

6810 KONTORUTSTYR 42239 60000 8258 

6700 FAGREVISJON 43125 40000 47500 

6940 PORTO 32962 35000 9697 

6900 TELEFON / IKT 58788 65000 26274 

6300 HUSLEIE 198667 212000 105840 

6340 LYS OG VARME 47181 50000 36070 

6800 KONTORHOLD OG REKVISITA 64126 60000 50338 

6870 STYRETS MØTEKOSTNADER 196801 180000 114989 

6880 MEDIAUTVALG 277260 300000 66223 

6885 STUDIEUTVALG 584489 415000 121072 

6890 FAGUTDANNINGSUTVALG 41939 75000 19537 

6810 HMS KONFERANSE 0 0 0 

6865 REPRESENTANTSKAPSMØTER 716659 700000 439489 

7210 
KONTINGENT ANDRE 
ORGANISASJONER 2514 3000 3468 

6840 ABONNEMENT OG ANNONSER 83803 50000 29078 

6850 KLUBBTILSKUDD 966800 1050000 350400 

 REISE OG DIETT 52855 50000 5864 

6860 MEDLEM OG ARBEIDSPLASSBESØK 58826 75000 64102 

7320 PROFILERING 133572 110000 0 

6862 MØTEUTGIFTER 103908 90000 16868 

6898 INTERNASJONAL VIRKSOMHET 127386 20000 3805 

7000 DRIFTSUTGIFTER BIL 35283 40000 27075 

7240 FAGLIGPOLITISK  AKTIVITET 158840 150000 64565 

 LANDSMØTEUTGIFTER  65000 47381 

6881 MONTØRJENTENE 36019 200000 24904 

  SUM DRIFTSUTGIFTER 4022288 4045000 1675048 

 BEVILGNINGER       
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7455 
PENSJONISTGRUPPEN + 
BEVILGNINGER 67847 65000 52176 

7460 MERKEFEST/ SOMMERFEST 94264 95000 4475 

7450 STYRETS BEVILGNINGER disposisjon 270642 40000 14501 

 Styrets bevilgninger organisasjoner  40000 0 

7470 JURIDISK HJELP 67281 55000 13968 

7230 STØTTEMEDLEMSKAP MANIFEST 25000 25800 25800 

7325 VERVEPREMIER 24156 25000 0 

7452 MARKERING MEDLEMMER 52622 55000 32578      

 SUM BEVILGNINGER 601812 360800 143498 

     

 SUM INNTEKTER 9439521 9510000 4193978 

 SUM UTGIFTER 9403172 9335800 3506120 

 RESULTAT FØR FINANS 36349 174200 687858 

 FINANS INNTEKTER   0      

         

 OVERSKUDD/UNDERSKUDD 36349 174200 687858 

     

     

     

     

 Lønn fordelt 50 % fra Remi, Åge, Kjell Sverre, Katarzyna og LeHang mellom  

 tariff og fagforeningskasse Atle og Elin i sin helhet til fagforeningskassen. 
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Tariffgebyrkassen 
 

BENEVNELSE REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP 

  2017 2018 1. halvår 2018 

    
TARIFF GEBYR 3044601 3110000 1689202 

DIVERSE INNTEKTER    
            
SUM DRIFTSINNTEKTER 3044601 3110000 1689202 

    
LØNNSKOSTNADER 1511266 1560000 1271704     

    
SUM LØNNSKOSTNADER 1511266 1560000 1271704 

    
PORTO 32963 35000 9697 

TELEFON/IKT 58788 65000 26274 

LYS OG VARME 47182 50000 36069 

HUSLEIE 198668 212000 105840 

KONTORUTSTYR 42239 60000 8257 

KONTORHOLD OG REKVISITA 64126 60000 50338 

STYRETS MØTEKOSTNADER 204305 180000 114989 

TARIFFUTVALG 74661 300000 146838 

TARIFFKONFERANSER 451927 100000 0 

SKIP OG OLJEUTVALG 58172 80000 19842 

KLUBBLEDERKONFERANSER 323783 500000 371260 

    
SUM DRIFTSUTGIFTER 1556813 1642000 889404 

    
SUM INNTEKTER 3044601 3110000 1689202 

SUM UTGIFTER 3068079 3202000 2161108 

RESULTAT FØR FINANS -23478 -92000 -471906 

FINANS INNTEKTER    
        

    
OVERSKUDD/UNDERSKUDD -23478 -92000 -471906 
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bevaringstenestene@muho.no 
www.muho.no Telefon: 55 25 10 87 / 909 20 987 

Org. nr.:  
Konto nr.:  

 

 
Elektroarbeidernes fagforening 
v/ Atle Rasmussen 
Tlf: 902 19 192 
 
E-post: atle.rasmussen@elogitbergen.com 
 
 

Salhus, 10.09.18 
 
Deres ref.: Vår ref.: 35.1/134.18/IAG 
 
 

Fane 
Løpenr. ved BEV: 2018-20-K 

 
 
Gjenstandsbeskrivelse 
Tosidig rød silkefane, med bemalte motiver. Nederste kant er bueformet, og har 
påsydd gullfargede metallfrynser. Øverst har den en kappe med gullfargede 
metallfrynser, kappen har en påmalt gullfarget sol. På fremsiden av fanen er teksten 
«ELEKTOMONTØRERNES» malt like over det sentrale motivet, og «FORENING» like 
under. Det sentrale motivet er jordkloden med gullfargede lyn over og mørke skyer 
rundt. Nederst på fanen er det malt et skjold med Bergens byvåpen i blått og sølv. På 
baksiden er teksten «STIFTET 5TE MARS 1903 1STE NOVEMBER 1918» plassert like 
over motivet som er et håndtrykk. Fanen har tvinnede snorer påsydd i sidene. 
Fanedukene er sydd sammen med maskin, og snorer og metallfrynser er sydd på for 
hånd. Fanen er monert med løpegang på en fanestang med sølvfargede trekuler i 
sidene. Kulene kan skrues av. 
 
Fanen måler ca 214 x 121 cm, inkludert frynsekanten. 
 
Fanen har også tilbehør: rødt possement med snorer og silkedusker med trekjerne, 2 
fanekuler i sølvfarget metall, og 2 gullfargede metallsnorer med metalldusker 
nederst. 
 
Tilstandsbeskrivelse 
På fremsiden av faneduken er det flere horisontale rifter, ca 8 stk, alle plassert i det 
bemalte feltet sentralt på fanen. Snoren er til dels løs i begge sider. Det er noen rifter 
på midten av løpegangen. Baksiden har en del mørke flekker, særlig i nederste del, 
og noen hvite merker ved løpegangen. Faneduken er krøllete og har bretter, og den 
poser noe nederst på begge sider. 
 

mailto:bevaringstenestene@muho.no
http://www.museumsnett/trikotasjemuseum
mailto:atle.rasmussen@elogitbergen.com


Trestangen har en løs bit på venstre side og en bøyd skrue på høyre side. Trekulene 
er noe skitne, og har noen skraper i malingslaget. I det røde possementet er duskene 
svake, fordi silketråden som er festet rundt duskens kjerne av tre er slitt og løsnet 
noen steder. Metallsnorene er noe skitne, og metallkulene har noen skrammer og 
bulker. 
 

  
Rift i faneduken Faneduken poser seg nederst 

 

  
Mørke flekker på baksiden Rifter i løpegangen 
 
 
Konserveringsforslag 
Fanen må først tørrengjøres. Den må så demonteres, slik at det kan legges inn 
støttemateriale under den svake duken på framsiden av fanen. Begge fanesider må 
befuktes, slik at de kan glattes. Det lar seg trolig ikke gjøre å fjerne flekkene fra 
baksiden. Deretter må det klargjøres materiale til laminering, og framsiden av fanen 
kan lamineres til et limimprengnert støttestoff av polyester ved hjelp av trykk og 
varme. Det bør kontrueres en ny løpegang på innsiden av den gamle løpegangen, 
som tar av for vektbelastningen i øvre del av fanen. Riftene i løpegangen må syes 
ned til underliggende støttematerial. Tilslutt kan fanen syes sammen igjen. Duskene i 
det røde possementet bør sys inn i innfarget nylonnett, slik at alle løse tråder holdes 
på plass. Den løse delen av trestangen bør limes, den bøyde skruen rettes opp, og de 
sølvfargede trekulene rengjøres og retusjeres. Metallkulene bør også rengjøres. 
Bulkene og skrapemerkene kan ikke fjernes, men en rengjøring vil gjøre de blankere. 
Metallsnorene med dusk bør rengjøres for å fjerne fett som inneholder syrer som 
kan lede til korrosjon. 
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Denne behandlingen muliggjør en utstilling av fanen. 
 
 
Kalkyle 
 

• Vurdering 

• Tørrengjøring 

• Befuktig/glatting 

• Klargjøre lamineringsmateriale 

• Laminere framside 

• Konstruere ny løpegang 

• Sy fanen sammen igjen 

• Sy nett på 4 dusker 

• Konservering av trestang og kuler 

• Konservering av metalldelene 

• Foto 

• Rapport 

• Pakking 
 
Sum timer a kr 680,- inkl. 20 % overhead: 93 timer 
Frysing: kr 500 
 
Totalpris for konservering eks. mva: kr 63 740 
 
Pristilbudet er gyldig i 6 mnd fra utsendelsesdato. 
 
Materialkostnader er ikke medregnet. 
 
Kunden er selv ansvarlig for gjenstanden både under transport og under oppholdet 
ved Bevaringstenestene. 
Til orientering opplyser vi om at det er montert tyverialarm koblet til vaktselskap og 
brannalarm koblet direkte til brannvesenet i bygget vårt. 
 
Håper på videre positivt samarbeid. 
 
Med vennlig hilsen, 
 
   
 
Ida Areklett Garmann Torunn Kojan Bøe 
Tekstilkonservator NKF-N Avdelingsleder 
 

mailto:bevaringstenestene@muho.no
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    Elektroarbeidernes Fagforening  
Hordaland, Sogn og Fjordane 

 
Organisasjonsgjennomgang Elektroarbeidernes Fagforening 2018 
 
Innledning. 
 
Elektroarbeidernes Fagforening skal arbeide for å organisere alle som kommer inn under 
fagforeningens organisasjonsområde. Organisering er det viktigste virkemiddelet for å forbedre 
lønns- og arbeidsvilkårene til medlemmene.  
Fagforeningens organisasjonsområde er Hordaland, Sogn og Fjordane og ble etablert i 1997 i sin 
nåværende form, etter sammenslåing av fagforeningene på Stord, i Florø, Odda og Bergen. De 
historiske linjene går tilbake til 1903 ved etablering av fagforeningen i Bergen. 
 
Fagforeningen er tilsluttet EL og IT Forbundet og gjennom det LO. Vi er den største fagforeningen i 
forbundet og per 1. september 2018 er vi totalt 3150 medlemmer. 
 
 

 
 
 
 
Det er generelt veldig høyt aktivitetsnivå i fagforeningen med mange dyktige og engasjerte 
tillitsvalgte. Dette er viktig for å kunne ha en velfungerende organisasjon. I all hovedsak går alle 
møter, kurs og tillitsvalgts arbeid, i fagforeningens regi, på dagtid som fagforeningen betaler lønn og 
utgifter for. Dette har en ganske stor kostnadsramme, men er viktig for å utvikle fagforeningen. 
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    Elektroarbeidernes Fagforening  
Hordaland, Sogn og Fjordane 

Kontorlokaler 
Det er etablert administrasjon på Stord og i Bergen i egne lokaler. På Stord er Sjøhuset eid og 
organisert gjennom en stiftelse. I Bergen er lokalene i Kalfarveien eid gjennom et aksjeselskap. 
 
Administrasjon 
Fagforeningen har følgende stillinger/ansatte pr 1.9.2018: 
Valgt  Leder    100 %   Bergen 
Fast ansatt Organisasjonssekretær  100 %  Stord 
Fast ansatt Organisasjonssekretær  100 %  Bergen 
Fast ansatt Organisasjonssekretær  100 %  Bergen 
Fast ansatt Kontor    50 %   Stord 
Fast ansatt Kontor    100 %  Bergen 
 
Leder er for tiden også leder i distriktet og fordelingen er da 60 % i fagforeningen og 40 % i distriktet. 
Kontorstillingen i Bergen er for tiden delt mellom 2 personer med bakgrunn i 50 % uføretrygd. 
 
I 1997 var antall ansatte: 
Distriktsleder (valgt)  100 % stilling 
Distriktssekretær   100 % stilling 
Distriktssekretær   100 % stilling 
Kontorsekretær   100 % stilling 
Kontorfullmektig   32,5 timer uke 
Kontorfullmektig   15 timer uke 
 
Antall årsverk og stillingskategori vedtas av års- og halvårsmøte. 
 
Arbeidsoppgavene til organisasjonssekretærene er i hovedsak: 
Bedriftsbesøk, arbeidsplassbesøk, sosialdumping og arbeidslivskriminalitet, opplæring av tillitsvalgte 
og medlemmer, medlemsoppfølging, hjelpe tillitsvalgte i tarifftvister med bedrift, behandle 
uenigheter mellom klubb og bedrift, behandle søknader om arbeidstidsordninger, samfunnskontakt 
og saksbehandling av andre saker. De siste årene har det gått veldig mye tid med til oppsigelsessaker, 
slike saker er ressurskrevende og en har i stor grad stramme juridiske tidsfrister å forholde seg til. 
Dette skyldes nok et vanskeligere og hardere arbeidsmarked. 
 
Oppsøkende virksomhet og arbeidsplassbesøk er det dessverre lite tid til. Dette henger sammen med 
god medlemsutvikling og dermed øker saksmengden. Det har også de seinere årene blitt betydelig 
med oppsigelsessaker, noe som i stor grad skyldes vanskeligere arbeidsmarked, men også, og ikke 
minst, at arbeidsgivere er blitt mer kyniske og utfordrer spesielt ansiennitetsprinsippet. Skal 
fagforeningen utvikle seg videre er det viktig at oppsøkende virksomhet og arbeidsplassbesøk 
prioriteres.  
 
Derfor foreslås det å opprette en prosjektstilling for en periode på inntil 2 år fra 1. kvartal 2019. 
Stillingen skal kun ha fokus på oppsøkende virksomhet og arbeidsplassbesøk, og ikke drive med 
ordinær saksbehandling.  
Prosjektet finansieres ved at den direkte innbetalingen til kampfondet på 0,1 % settes på pause mens 
prosjektet pågår. 
 
Utvalget er ikke enstemmig på dette punktet. Et mindretall på 1 mener at prosjektet ikke skal 
iverksettes og at innbetaling til kampfondet skal fortsette uavbrutt. 
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Arbeidsoppgavene til kontorpersonalet er i hovedsak: 
Medlemsregistrering og oppfølging av medlemmer i medlemssystemet, kontingentoppgjør, 
innkreving av tariffgebyr, føring av regnskap, utbetaling av lønn, bestilling av flybilletter og hotellrom, 
arkivering, betjening av henvendelser og generelt kontorarbeid. 
 
Økonomi 
Lokalkontingent til fagforeningen er fastsatt av årsmøte til 0,6 %. I tillegg mottar fagforeningen 0,2 % 
av den sentrale kontingenten på 1,2 %. Rapport om kontingent fremlagt på årsmøte 2013 gir en god 
beskrivelse av kontingentutviklingen i fagforeningen. 
Videre mottar fagforeningen 7/8 deler av tariffgebyret. Gebyret er forankret i tariffavtalen og 
bedriftene skal avsette og innbetale 0,30 % av lønnsmassen innenfor tariffavtalens virkeområde.  
Det er et eget regelverk i forhold til hva tariffgebyret skal brukes til, samt at regnskap for gebyret skal 
holdes adskilt fra resten. 
 
Det utarbeides budsjett som vedtas av årsmøte. Årsmøte velger budsjettkomite på 6 personer, 
valgperiode er på et år. Leder og kasserer velges i kraft av deres posisjon, resterende velges på fritt 
grunnlag, ref vedtektenes § 6. 
 
Regnskapet vedtas av årsmøte i fagforeningen, halvårsmøte får regnskapet til orientering. Årsmøte 
velger revisor- og kontrollkomite bestående av 3 personer pluss 1 vara, hvorav 1 blir valgt til leder. 
Revisor- og kontrollkomite skal utføre sine oppgaver i tråd med forbundets vedtekter, samt egen 
instruks for revisor- og kontrollkomite. 
I tillegg skal fagforeningen ha statsautorisert revisor som gjennomgår, kontrollerer og godkjenner 
regnskapet.  
 
Klubbtilskudd er en ordning for tildeling av økonomi til klubbene. Fagforeningen har vedtatt to 
ordninger, en hvor klubbene får tilskudd i forhold til antall medlemmer, og en som klubbene kan 
søke ekstra om. Fordelingen av ekstramidlene er det styret som vedtar. Se vedlagte vedtekter 
 
Tilbakemelding fra klubbene på ordningen er uten unntak positiv. 
 
Kampfondet ble etablert i 1999 med en avsetning på kr. 1 025 000,-. Frem til 2002 ble kampfondet 
bygget ved avsetninger vedtatt på årsmøte. I 2002 ble det vedtatt at 0,1 % av den lokale 
kontingenten skulle i sin helhet gå til kampfondet. Vedtektene for kampfondet er sist revidert i 2004, 
og tar for seg både størrelse, utbetaling og finansiering. 
Det er en del ting som har endret seg siden 2004, blant annet er det betydelig flere medlemmer som 
kan komme i konflikt, og sentralt streikebidrag er øket. Begge disse forholdene spiller inn på 
kampfondet. 
 
Utvikling sentralt streikebidrag: 

o 2008  kr. 2500.- /uke + 100.- barnetillegg pr barn 

o 2010  kr. 2650.-/uke + 100.- barnetillegg pr barn 

o 2012  kr. 3600.-/uke 

o 2014  kr. 4500.-/uke 

o 2016  kr. 5000.-/uke 

o 2018  kr. 5250,-/uke 

Den sentrale streikestøtten vedtas for 2 år av gangen i det første forbundsstyremøte i partallsår. 
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Kampfondet var på 26 568 147,- kr. per 31.12.17 og vil være på ca 28 mill 31.12.18. Ved 
uravstemningen 2018 var det 2457 stemmeberettigete, noe som også vil tilsvare antallet som har 
rett på streikestøtte ved en konflikt. 
 
Vedtektene i kampfondet trengs å moderniseres slik at det foreslås et sett med nye vedtekter. 
 
Midlene i streikekassen bør tilsvare nivået som er nødvendig for å kunne utbetale streikestøtte til alle 
berettigete medlemmer i minst 8 uker. 
 
Den lokale streikestøtten bør i større grad knyttes opp mot lønnsnivået i fagforeningen, og da ved 
den årlige fastlønnsundersøkelsen som gjennomføres.  
Streikestøttens samlete nivå skal tilsvare 78 % av gjennomsnittlig laveste fastlønn i den årlige 
undersøkelsen. Streikestøttens samlete nivå fratrukket sentral streikestøtte gir nivået lokalt. 
Dette ville gitt ca kr. 1 500,- i lokal streikestøtte for 2018, noe som samsvarer med vedtatt 
streikestøtte i styret.  
 
Vedtektene i forbundet har bestemmelser om ekstrakontingent i forbindelse med konflikt. Dette har 
det vært praksis for at styret har gjort vedtak om at skal betales av kampfondet. Dette bør reguleres i 
vedtektene. 
 
Medisinkassen er en ordning fagforeningen har for å kunne yte hjelp til medlemmer, og deres 
familie, med store medisinutgifter, samt støtte til fysikalsk/kiropraktisk behandling og ødelagte 
briller. 0,02 % av den lokale kontingenten på 0,6 % går direkte til medisinkassen. Egenandelen på 
1 000,- kr og maks utbetaling på 6 000,- kr har ikke vært justert de siste 20 årene. Totalt ble det 
utbetalt støtte til 68 medlemmer i 2017 og 10 av disse nådde taket på maks utbetaling. Det foreslås å 
øke maks utbetaling til 8 000,- kr. 
Dette er dessverre en ordning som er for lite kjent blant medlemmene, og det må iverksettes tiltak 
for å gjøre ordningen mer kjent. Ordningen forslås videreført. På spørsmål til medlemmene om en 
kjenner til ordningen var det kun 34,3 % som svarte ja. 
 

 
 
Juridisk hjelp  
Medlemmet har rett på juridisk hjelp til arbeidsrelaterte forhold som følge av medlemskap i EL og IT 
Forbundet. Som medlem i Elektroarbeidernes Fagforening får medlemmet dekket en konsultasjon 
hos advokat uansett årsak. Dette er en god ordning som benyttes i noe grad, men på lik linje med 
medisinkassen kan den godt bli mer kjent hos medlemmene. Tiltak må iverksettes. Ordningen forslås 
videreført.  
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Stipend er en ordning hvor en kan få stipend for deltakelse på kurs, konferanser og møter. 
Intensjonen med stipendet er å kompensere for aktivitet som foregår utenbys eller på fritid. Det har 
vært en del diskusjoner den siste tid om hva som gir rett til utbetaling og hva som ikke gir utbetaling. 
Vedtektene bør klargjøres slik at det blir en bedre og mer lik praktisering av ordningen.  
 
Vedrørende stipend henvises det og til årsmøtevedtak i 2011 vedrørende stipend på kr. 1 000,- per 
uke for deltakelse på kurs arrangert av EL og IT Forbundet hvor livsopphold dekkes av Elbus. 
 
Utvalget oppfordrer til at det tas en gjennomgang med revisor om hvilke aktiviteter som kvalifiserer 
til skattefritt stipend, med denne bakgrunn foreslås det at begrepet «skattefritt» tas ut av 
vedtektene. 
 
Det foreslås nye vedtekter for stipendordningen. 
 
Tapt arbeidsfortjeneste – møtegodtgjørelse 
Fagforeningen utbetaler tapt arbeidsfortjeneste for møter, kurs, konferanser og tillitsvalgts arbeid 
som gjøres for og på vegne av fagforeningen. Med tapt arbeidsfortjeneste så menes lønn til 
erstatning for tid som en skulle vært i arbeid for sin arbeidsgiver og en har tatt permisjon uten lønn. 
Dette skal dokumenteres gjennom bekreftelse fra arbeidsgiver. 
Unntaket i forhold til utbetaling av lønn er aktivitet hvor det brukes AOF satser, her vil en ha rett på 
stipend i tillegg. 
 
Det er noen tilfeller der en deltar på fagforeningsaktivitet innenfor normalarbeidsdagen på sin egen 
fritid, for eksempel avspasering når en jobber rotasjon. I slike tilfeller utbetales det 
møtegodtgjørelse. 
 
Års- og halvårsmøte 
Fagforeningens øverste organ er års- og halvårsmøte, i tillegg skal det kalles inn til ekstraordinært 
årsmøte når styret eller 25 % av medlemmene krever det. I fagforeningen har vi 
representantskapsmodell hvor klubbene er representert i forhold til antall medlemmer i klubben. 
Fordelingsnøkkelen gir en større representasjon til de minste klubbene. I tillegg har 
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pensjonistgruppen 4 representanter og 4 vara. Besvarelsen i undersøkelsen gir sin tilslutning til 
fordelingen. 
 

 
De viktigste sakene som årsmøte har til behandling er styrets- og tariffberetning, regnskap, budsjett 
og valg.  
De ulike valgene omtales under de respektive avsnitt, med unntak av valgkomiteen.  
Årsmøte velger en valgkomite bestående av 4 personer, i tillegg utpeker styret et styremedlem som 
tiltrer valgkomiteen. Ved valg til valgkomiteen skal en ivareta vedtektenes § 6. Det bør utarbeides en 
instruks for valgkomiteens arbeid. 
Det har vært god oppslutning på de siste møtene og deltakelsen har lagt mellom 110 og 120. 
Vi foreslår at en går over til elektronisk utsendelse av sakspapirene, utskrift må bes om særskilt. 
 

 
 
Representanter til distriktets års- og halvårsmøter 
 
Fagforeningen har representanter til representantskapet i Distriktet i forhold til antall medlemmer. 
På nåværende tidspunkt har en 13 representanter iht. vedtatt fordelingsnøkkel. I tillegg kommer de 
fra fagforeningen som sitter i styret i distriktet. 
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Det har til tider vært vanskelig å få god deltakelse på møtene, samt at det hersker en del tvil og 
usikkerhet rundt om en er representant eller ikke. Dette skyldes nok både mangelfull forståelse av 
organisasjonen, men også at måten vi velger på virker komplisert. Det foreslås dermed en ny modell 
for valg av representanter til representantskapet. Denne baseres på at en følger de som er valgt til 
styre i fagforeningen, fra topp til siste vara, inkludert ungdomsrepresentant og vara. Det vil i tillegg 
være behov for noen i tillegg, ca 5. Disse velges fortrinnsvis fra sentrale klubbledere eller tillitsvalgte. 
Det foreslås dermed nye retningslinjer for valg til representantskapet i distriktet. 
 
Styret 
Til å lede fagforeningen velges et styre på 9 styremedlemmer; leder, nestleder, sekretær, kasserer og 
5 styremedlemmer. I tillegg velges 5 varamedlemmer i nummerert rekkefølge, som også innkalles til 
alle styremøter. Et av styremedlemmene er ungdomsrepresentant, samt personlig vara. Om ingen av 
disse er tilstede i styremøte vil det bare være 8 stemmeberettigete.  
Ved sammenslåingene av fagforeningene i 1997 ble det vedtatt en veldig stram linje, med noen 
forutsetninger om endring av medlemstall og at det nødvendigvis ikke skulle tas helt bokstavelig.   
 
 
 
 
 
 
 
Dette var nok nødvendig på det tidspunktet. Det er nå over 20 år siden sammenslåingen, og 
fagforeningen opptrer i all sitt virke som en enhet, noe som tilsier at det må andre retningslinjer til 
for valg i fagforeningen. I alle styrer og fora er det viktig med bred og god variasjon i deltakelsen. Valg 
i fagforeningen bør derfor basere seg på kjønn, bedrifts- og bransjespekteret, geografi og alder. Dette 
ivaretas gjennom særvedtekter i fagforeningen. 
 
Ansatte organisasjonssekretærer deltar i alle styre- og AU møter, med tale og forslagsrett. 
 
Styret leder fagforeningen i tråd med vedtekter og vedtak. Leder står for den daglige ledelsen. Styret 
som kollegium skal ivareta alle medlemmer sine interesser og arbeide for alle medlemmer sitt beste.  
Arbeidsutvalget (AU) utgår fra styret og består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 
organisasjonssekretærer. Arbeidsgiveransvaret er delegert fra styre til AU, og AU har ansvaret for 
forhandlinger med ansatte. I tillegg kan styre delegere oppgaver til AU, noe som kanskje bør gjøres i 
større utstrekning? 
 
 
Utvalg  
Fagforeningen har en rekke utvalget som er nedsatt. Alle utvalgene har sin forankring i 
årsmøtevedtak. Per dags dato er følgende utvalg virksom. 

• Skips- og oljeutvalget behandler saker og gjennomfører aktiviteter som er knyttet til 
petroleum og maritim installasjons virksomhet. 

• Studie utvalget planlegger og gjennomfører fagforenings- og tillitsvalgtkurs.  

• Fagutdanningsutvalget følger opp saker knyttet til fagutdanning og etterutdanning.  

• Tariffutvalget behandler tariff spørsmål, for øvrig det eneste utvalget som er forankret i 
forbundet sine vedtekter. 

• Medieutvalget står for fagforeningens medlemsblad, og oppdaterer hjemmesiden. 

• Montørjentene arbeider for å utvikle elektrofagene som et bransjeområde godt tilpasset 
kvinner. Utvalget avholder egne kvinnekonferanser møter som del av dette. 
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Opp gjennom årene har det også vært andre utvalg, men som er blitt lagt ned, blant annet 
ungdomsutvalg og HMS utvalg. Begge deler ivaretas i dag av tilsvarende utvalg i distriktet. 
 
Utvalgene har ulik sammensetning i forhold til antall, fra 5 i Montørjentene til 11 i Skips- og 
oljeutvalget. Dette bør i større grad samordnes, men det vil og være ulike behov som må ivaretas. 
Blant annet har skips- og oljeutvalget en del forfall med bakgrunn i at mange av medlemmene i 
utvalget jobber rotasjon. Dette kan løses med at en har personlige vara for deltakerne fra de største 
klubbene.  
 
Det er en tendens til at medlemmer i utvalg henger igjen som medlem for det om en går av som 
tillitsvalgt i egen klubb. Medlemmer i utvalgene bør ha forankring i medlemsmassen som tillitsvalgt. 
Når en sitter i et utvalg representerer en ikke kun seg selv eller egen klubb, men alle medlemmene i 
fagforeningen og skal gjøre en jobb på alles vegne. 
 
Det er naturlig at styremedlemmene i fagforeningen har sentrale roller i utvalgene. Minst et av 
medlemmene i utvalgene skal være styremedlem, fortrinnsvis leder i utvalget. I tillegg bør alle 
styremedlemmer og vara være med i et utvalg.  
 
Det foreslås dermed nye mandat og retningslinjer for utvalgene. 
 
Styre/utvalg 
På årsmøtet vedtas budsjett og gjennom de vedtatte budsjettene ligger det rammer for arbeidet til 
styret og utvalg for det kommende året. Det velges også nye medlemmer til styret og utvalg. Vi 
foreslår derfor at det årlig arrangeres styre og utvalgskonferanse for å gjøre gamle og nye 
styre/utvalgsmedlemmer kjent med organisasjonen, styret/utvalgets plikter, målsetning for året, 
fagbevegelsens grunnide. Dette integreres i dagens møtestruktur og gjennomføres som 
dagskonferanse i egne lokaler med en felles del og separate utvalgsmøter. 
 
Det er en demokratisk utfordring at klubbene i alt for liten grad kommer med forslag på kandidater til 
ulike verv. Dette må det tas tak i og gjøres tiltak, blant annet synliggjøre i større grad at det forventes 
at klubbene skal komme med forslag, og at det er akseptabelt og bra om en stikker hode frem. 
Det er også en utfordring at en blir «hengende» igjen i posisjoner uten å være aktiv eller tilstede. 
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Kursvirksomhet 
Fagforeningen driver utstrakt kursvirksomhet og bruker betydelige ressurser på å skolere 
medlemmer og tillitsvalgte. De kan inndeles i 3 hovedbolker, tillitsvalgtskurs, tariffkurs og 
etterutdanning. Kursene har ulike målgrupper, tillitsvalgtskurs og tariffkurs er rettet mot tillitsvalgte i 
klubbene for å gjøre de i best mulig stand til å ivareta medlemmenes interesser i bedriften. Det 
gjennomføres jevnlig kurs i avtaleverket og for tillitsvalgte men har til tider vært litt utfordringer med 
påmeldinger. Noe kan kanskje skyldes at det passer dårlig når kurset kommer, og at det kolliderer 
med andre ting. Det foreslås at det utarbeides et årshjul før januar som viser planlagte aktiviteter 
gjennom året. 
Kurs i etterutdanning settes og opp jevnlig. Hyppigheten kommer i stor grad an på etterspørsel. 
Denne kunne godt vært større. 
 
Klubbene er i stor grad fornøyd med kursporteføljen til fagforeningen. 
 

 
 
Pensjonistgruppen 
 
Pensjonistgruppen har etter vedtak på årsmøte 1999 4 representanter med tilhørende vara til års- og 
halvårsmøte i fagforeningen. 
Gruppen får tildelt midler gjennom budsjettet i fagforeningen som blant annet går til en 
pensjonisttur og en samling til jul. 
 
Informasjonskanaler 
 
Montørforum er lest av mange medlemmer og er en godt innarbeidet informasjonskanal. Dette 
betyr at ressursene brukt på bladet er vel anvendte penger. Det bør allikevel tas en nærmere 
gjennomgang på innhold i bladet, blant annet hvor mye som blir lest, om det kan gjøres mer 
leservennlig, hvilke stoff som er mest lest og om det er noe som savnes. 
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Hjemmesiden er nok mindre lest enn Montørforum, samtidig er en web side betydelig bedre til å 
kommunisere statisk informasjon. Siden har dermed en litt annen målgruppe og funksjon enn bladet. 
Den bør allikevel oppdateres og holdes vedlike med aktuelle saker/informasjon for å ikke dø ut, samt 
at det bør settes inn tiltak for å øke antall besøk. 
 

 
Av sosiale medier er fagforeningen kun på facebook. Det er relativt få som i undersøkelsen har svart 
at de følger fagforeningen på facebook, 20 %. Dette er et lavt antall, samtidig ser en at noen av 
oppslagene når et betydelig antall. Det må gjøres tiltak for å få flere følgere og gjøre facebook siden 
mer kjent blant medlemmene. For øyeblikket ser en det ikke som hensiktsmessig å ta i bruk andre 
sosiale medier. 
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Den viktigste kommunikasjonskanalen ut til medlemmene er gjennom tillitsvalgte. Dette er også den 
offisielle kanalen. Erfaringsmessig vet en at dette svikter noen ganger, enkelte tillitsvalgte er flinke til 
å videreformidle samtidig som andre ikke gjør det. Den viktigste og foretrukne måten å informere fra 
fagforeningen til tillitsvalgte er e-post. Her kan fagforeningen bli flinkere til å skrive hvem som er 
målgruppen for informasjonen. Fagforeningen skal være, og er, tilbakeholden med å informere 
direkte til medlemmene, og gå utenom de tillitsvalgte. Allikevel er dette gjerne noe som bør gjøres i 
større grad enn i dag. Det er ulike muligheter for å gjøre dette, og i første omgang anbefaler en at det 
sendes ut informasjonsskriv, type nyhetsbrev, på e-post en gang i kvartalet med viktige saker og hva 
som har skjedd i det siste. Denne infoen bør være på maks 2 sider og heller en del 
linker/henvisninger.  
Med bakgrunn i at e-post er den foretrukne kommunikasjonskanalen vil bruk av sms være i mindre 
grad. Sms kan være hensiktsmessig i enkelte tilfeller og rutiner bør etableres i forhold til å kunne 
kommunisere på sms til større del av medlemsmassen. 
 
Klubblederkonferansen er blitt etablert som en viktig arena i fagforeningen, både i forhold til 
opplæring og ikke minst det å kunne diskutere å ta felles beslutninger i saker som angår 
fagforeningen og klubbene. Konferansen er ikke et formelt vedtaksorgan i fagforeningen, men dette 
er heller ikke nødvendig for å ivareta viktigheten og funksjonen. Antallet konferanser i løpet av et år 
varierer, alt etter behov. For eksempel der det gjerne større behov i år med hovedoppgjør enn i år 
med mellomoppgjør. Antall varierer mellom 4 og 6. Konferansen må opprettholdes og ivaretas med 
en stor og viktig rolle i fagforeningen. 
 
Særvedtekter 
Det er ikke etablert særvedtekter i fagforeningen som er forankret og godkjent av forbundsstyre, ref 
vedtektenes § 2.4.10. Dette bør etableres for å forankre fagforeningens organisasjon og virke.  
Vedtektene til fagforeninger legger opp til 2 typer fagforeninger, som har ulike regler for tilslutning. I 
en tariffagforening er alle klubber innenfor fagforeningens geografiske område automatisk tilsluttet, 
men om en har en fagforening som innehar ulike typer tariffavtaler så er det opp til hver enkelt klubb 
å vedta om en vil være med eller ikke. Vi har alltid vært en tariffagforening og dette bør slås fast i 
særvedtektene. 
 
Navnet Hordaland, Sogn og Fjordane var naturlig med bakgrunn i at organisasjonsområde samsvarte 
med fylkene. Våre to fylker er vedtatt slått sammen til en region fra 2020, og det er naturlig at vi 
endrer navn. Vi foreslår at vi tar navnet Elektroarbeidernes Fagforening Vestlandet. 
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Det er flere områder som er viktig å forankre i vedtektene blant annet kontingenten, streikekassen, 
klubbtilskudd, utvalg etc. I det siste er det også kommet frem viktigheten av å ha et regelverk i 
forhold til seksuell trakassering, noe som også viktig for oss. Vi bør tilslutte oss forbundet sitt 
regelverk og synliggjøre dette i særvedtektene. 
Fagforeningen har som tidligere nevnt etablert representantskap ordning, og dette bør forankres i 
vedtektene. Videre legger vedtektenes § 2.4.3 pkt. 3 opp til at det i utgangspunktet er årlige 
valgperioder. Vi har alltid praktisert 2 års valgperiode, blant annet for å sikre kontinuitet. Dette bør 
også forankres i vedtektene. 
 
Andre fora 
Det er viktig at fagforeningen, gjennom tillitsvalgte, styre og administrasjonen involverer seg i fora 
utenfor fagforeningen. Dette er blant annet viktig for å ivareta og påvirke til våre medlemmers beste. 
Fora som er viktig er blant annet de lokale LO avdelingene, utvalg i forbundet, ulike 
samarbeidsarenaer med andre forbund/fagforeninger lokalt, distriktet, landsstyre og på 
konferanser/møter som forbundet eller andre arrangerer.  
Det er årsmøte i fagforeningen som innstiller på valg til distriktet, landsstyre og landsmøte. De ulike 
konferanser i forbundet er det styre/administrasjonen som velger delegater der det er behov. 

 
Se vedlagte vedtekter og regler for de ulike ordningene  



 
 

13 
 

    Elektroarbeidernes Fagforening  
Hordaland, Sogn og Fjordane 

 

Særvedtekter Elektroarbeidernes Fagforening Vestlandet 

§ 1 Fagforeningens navn er Elektroarbeidernes Fagforening Vestlandet med organisasjonsområde 

Hordaland og Sogn og Fjordane (fremtidige Vestland Fylke). 

§ 2 Fagforeningen er en fagforening innenfor en felles tariffavtale, Landsoverenskomsten for 

elektrofag. Alle klubber tilknyttet tariffavtalen innenfor fagforeningens organisasjonsområde er med i 

fagforeningen. Ref EL og IT vedtektenes § 2.3.4 

§ 3 Det utlignes ekstrakontingent etter til enhver tid gjeldende årsmøtevedtak, ref forbundets 

vedtekter § 2.4.2. Pr 1.9.18 er kontingenten på 0,6 %. 

§ 4.1 Års- og halvårsmøter, samt ekstraordinært årsmøte gjennomføres etter representasjonsmodell. 

Representantskapet er fagforeningens øverste organ og avholder normalt 2 møter i året, hvor et er 

årsmøte. 

§ 4.2 Klubbene velger sine representanter på sine årsmøter. Det er de yrkesaktive medlemmene i 

klubben som er valgbare. 

§ 4.3 Klubbene har representanter i forhold til antall yrkesaktive medlemmer etter følgende tabell: 

Inntil 8 medlemmer  1 representant 

Fra 9  - 20 medlemmer 1 representant 

Fra  21 - 40 medlemmer 1 representant 

Fra 41 - 60 medlemmer 1 representant 

Fra 61 - 80 medlemmer 1 representant 

Fra 81 - 110 medlemmer 1 representant 

For hvert påbegynt 30 medlem 1 representant 

§ 4.4 Pensjonistgruppen har 4 delegater som de velger på selvstendig grunnlag. 

§ 5 Årsmøte velger styre i fagforeningen. Det velges 9 styrerepresentanter med særskilt valg på leder, 

nestleder, sekretær, kasserer og ungdomsrepresentant. I tillegg velges det 5 vara i nummerert 

rekkefølge, samt personlig vara for ungdomsrepresentanten. Det praktiseres 2 års valgperiode til 

styret. 

§ 6 Det er viktig med god sammensetning når ulike valg gjøres i fagforeningen. Viktige momenter 

som skal vektlegges og tas hensyn til er blant annet alder, kjønn, geografi og de ulike delene av 

elektrofaget og tariffavtalen. Dette gjelder ved alle valg og deltakelse på konferanser. 

§ 7 Fagforeningen yter tilskudd til klubbene for å drive aktivitet rettet mot sine medlemmer. 

Ordningen reguleres gjennom de til enhver tid gjeldende vedtekter, vedtatt av årsmøtet. 

§ 8 Årsmøtet nedsetter de nødvendig utvalg. I tillegg har styret fullmakt til å nedsette ad-hoc utvalg. 

§ 9 Revisor- og kontrollkomite skal utføre sin oppgave i tråd med forbundets vedtekter, samt instruks 

for revisor- og kontrollkomite. 

§ 10 Fagforeningen har nulltoleranse i forhold til seksuell trakassering og er tilsluttet forbundet sine 

retningslinjer mot seksuell trakassering. 
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Forslag: 

 

VEDTEKTER 

KLUBBTILSKUDD 
 

 

§ 1 Det er etablert en ordning med klubbtilskudd slik at klubbene kan drive med aktivt klubbarbeid. 
 
§ 2 Klubbene gis et tilskudd på 400,- kr. i året pr yrkesaktive medlem. Det foretas to utbetalinger i 
løpet av året, i juni og desember, og fordelt med 200,- kr pr medlem hver gang. Utbetaling i juni 
baseres på antall ajourførte medlemmer 31. mars og i desember pr 30. september. 
 
§ 3 For å ha rett på klubbtilskudd må godkjent regnskap og årsoppgave fra banken sendes inn så 
snart som mulig, og senest ved utgangen av året. Styret kan dispensere fra fristen etter søknad fra 
klubben. 
 
§ 4 Det kan innen 15. november søkes om ekstra klubbtilskudd. Ekstra klubbtilskudd til fordeling er 
200 000,- kr. 
 
§ 5 Følgende kriterier gir grunnlag for å søke om ekstra klubbtilskudd: 

• Ekstra kostnad knyttet til spredt bosetning, utenfor bedriftens nærområde. 

• Behov for innkjøp av utstyr, materiell for å drive klubben mer effektivt. Dette skal søkes 
dekket av bedrift først ihht Hovedavtalens § 5-6 pkt. 2. 

• Stor aktivitet. 

• Klubbens samlete innskudd vurderes i forbindelse med søknaden  
 
§ 6 Styret fordeler ekstra klubbtilskudd. Kriterier for å kunne få utbetaling er lik som ordinært 
klubbtilskudd. 
 
§ 7 Det ytes et engangstilskudd til nye klubber på kr 3000,-. 
 
§ 8 Vedtekter for klubbtilskudd vedtas av Års- og halvårsmøte. Endringer av disse må 
fremmes i henhold til vanlige behandlingsfrister. Jamfør EL og IT Forbundets vedtekter. 
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Forslag: 

VEDTEKTER 
MEDISINKASSE 

 
Medisinkassen administreres fra kontoret på Stord og henvendelser rettes der.  
Postadresse: Elektroarbeidernes Fagforening, Postboks 495, 5400 Stord 
E-post: firmapost@elogitbergen.com Tlf.: 55 55 36 60 
Ved innsendelse må det også medfølge kontonummer for utbetaling. Rutiner for utbetaling er 
en gang pr halvår. Utbetaling fra kassen skal skje mot fremlagt kvittering for utgifter som kommer inn 
under vedtektenes §1. Kvittering for reseptbelagt medisin må inneholde reseptnummer, navn på 
medisin, og navnet på den resepten er utskrevet til. 
 
§ 1.1 Kassens formål er å yte medlemmer og dennes familie tilskudd til medisin ved sykdom, 
således at hvert medlem, dets ektefelle/samboer, barn under 18 år, medlems etterlatte (enke 
og barn under 18 år) får refundert tilskudd til reseptbelagt medisin som 
lege/tannlege/homøopat og kiropraktor har foreskrevet. 
Det samme gjelder også for fysisk eller psykisk utviklingshemmede utover 18 år som familien 
forsørger. 
 

§ 1.2 Til de som her er nevnt skal kassen også yte tilskudd til dekning av brilleglass, innfatning og 
kontaktlinser som er ødelagt. Tilskuddet er dog begrenset til kr 300,- for innfatning og kr 300,- 
pr. glass. Samlet for hver brille, maks kr 900,-. 
 

§ 1.3 For de samme vil det også kunne gis tilskudd til legitimerte utgifter til fysikalsk/kiropraktisk 
behandling med inntil kr 200,- pr behandling. Kvitteringen må vise hva som er betalt som 
egenandel ved hver behandlingstime. 
 

§ 1.4 Kassen dekker bare den del av utgiftene som ikke refunderes av NAV eller andre. Det skal 
først søkes refusjon hos NAV, forsikringsselskap, arbeidsgiver før regning sendes 
Medisinkassen. 
 
§ 1.5 Medisinkassen dekker ikke vaksine, prevensjonsmidler, eller avvenningskur for røkere. 
 
§ 2 Kravet ved samboerforholdet er det samme som ved Kollektiv hjemforsikring. 
 
§ 3 Medisinkassen har en egenandel på kr 1000,- og en maks utbetaling på kr 8000,- pr kalenderår. 
Dersom en overskrider denne grensen kan en søke Styret om ytterligere tilskudd. 
 
§ 4 Styret har fullmakt til å hente vurdering fra lege for faglig konsultasjon i sin styring av 
Medisinkassen.  
 
§ 5 Retten til stønad tapes i ett år dersom et medlem ved uriktighet søker å tilvende seg 
Medisinkassens midler, samt at uberettiget beløp tilbakebetales kassen. 
 
§ 6 Frist for innsendelse av krav er 31.3 påfølgende kalenderår. 
 
§ 7 Dersom en i etterkant av utbetalinger fra Medisinkassen får refundert stønad til medisin, briller, 
fysikalsk/kiropraktisk behandling o.l. fra Rikstrygdeverk, forsikringsselskap - skal de utbetalte midlene 
fra Medisinkassen tilbakebetales. 
 

mailto:firmapost@elogitbergen.com
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§ 8 Kassen finansieres med den prosentsats som Års- eller halvårsmøte bestemmer, og er 0,02% av 
lokalkontingent pr 2018. 
 
§ 9 Kassen styres av Styret i fagforeningen. 
 
§ 10 Styret legger frem for Årsmøte revidert regnskap av Medisinkassen i tråd med praksis for 
resterende regnskap i fagforeningen. 
 
§ 11 Vedtekter for medisinkassen vedtas av Års- og halvårsmøte. Endringer av disse må 
fremmes i henhold til vanlige behandlingsfrister. Jamfør EL og IT Forbundets vedtekter. 
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Forslag: 
 

Vedtekter Kampfond 

 
§ 1 Elektroarbeidernes fagforening har etablert kampfond til støtte for medlemmene ved streik, 
lockout, ekstrakontingent og lokale aksjoner. 
 
§ 2 Det er en målsetning at kampfondet skal inneha midler til utbetaling til en full streik i 8 uker til 
alle medlemmer med rett til utbetaling. 
 
§ 3 Streikestøttens samlete nivå skal tilsvare 78 % av gjennomsnittlig laveste fastlønn i den årlige 
undersøkelsen. Streikestøttens samlete nivå fratrukket sentral streikestøtte gir nivået lokalt. Styret 
har fullmakt til å sette utbetalingens størrelse. Satsene blir justert ved hvert hovedoppgjør, og gjelder 
for tariffperioden. 
 
§ 4.1 Kampfondet finansieres ved at 0,1 % av den lokale kontingenten avsettes til fondet, samt 
eventuelle årlige avsetninger gjort på Årsmøte. 
 
§ 4.2 Årsmøte kan gjøre vedtak om midlertidig å omprioritere bruk av kontingenten (0,1 %). 
 
§ 5 Lokale aksjoner gis støtte etter søknad til styret. 
 
§ 6 Utligning av ekstrakontingent etter forbundets vedtekter § 1.17 dekkes av kampfondet for 
fagforeningens medlemmer. 

 
§ 7 Vedtekter for kampfondet vedtas av Års- og halvårsmøte. Endringer av disse må 
fremmes i henhold til vanlige behandlingsfrister. Jamfør EL og IT Forbundets vedtekter. 
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Forslag: 

 

VEDTEKTER JURIDISK HJELP 
 
§ 1 Det ytes juridisk hjelp til medlemmet ved forhold knyttet til dennes ansettelsesforhold 
i den bedriften en trekkes/betaler kontingent i tilknytning til. Administrasjon/styret gjør en 
selvstendig vurdering i hvert enkelt tilfelle hvor langt den juridiske hjelp føres. 
Fagforeningen tilbakeføres sine økonomiske utlegg dersom en sak er fremmet 
for rettsinstans og «vår motpart» pådømmes å betale saksomkostninger. 
 
§ 2 Det ytes tilskudd til juridisk veiledning/konsultasjon uansett årsak for alle 
medlemmene, pr 2018 begrenset oppad til kr 875,- pr. sak/konsultasjon. 
Tilskuddets størrelse justeres etter vedtak i styret. 
 
§ 3 Det søkes opprettet samarbeid med advokatkontor i byer/tettsteder som det er naturlig at slikt er 
til stede. Da vil regning på vedtatt sats for juridisk veiledning/konsultasjon bli sendt direkte til 
Fagforeningen. For de øvrige gjør medlemmet selv opp og søker refusjon fra denne ordning. 
 
§ 4 Kostnadene for juridisk hjelp føres som egen post i Regnskapet og på en slik måte at en lett kan 
se kostnadene ved ordningen. 
 
§ 5 Vedtekter for juridisk hjelp vedtas av Års- og halvårsmøte. Endringer av disse må 
fremmes i henhold til vanlige behandlingsfrister. Jamfør EL og IT Forbundets vedtekter. 
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H 

Forslag: 
 

VEDTEKTER  

Utbetaling stipend 
 

§ 1 Det utbetales et stipend på kr 300,- pr. kalenderdag ved kurs og konferanser som foregår i helg, 
lokalt og utenbys. 

 
§ 2 Det utbetales et stipend på kr 300,- pr. døgn (overnatting) ved møter, kurs og konferanser der 
medlemmet ikke har overnatting i eget hjem. Dette gjelder også møter, kurs og konferanser 
arrangert av fagforeningen for eksempel styremøter, klubblederkonferanser og års- og halvårsmøte. 
(kostnadsberegnet til ca 35 000,-) 

 
§ 3 Det utbetales et stipend på kr 300,- som tillegg til AOF satser på kortkurs/ukekurs. 
 
§ 4 Det utbetales et stipend på kr 300,- ved kurs og studieringer på kveldstid utenom arbeidstid som 
er klarert i styret. Minimum studietid pr kveld er 4 timer. 
 
§ 5 Det utbetales et stipend på kr. 1 000,- per uke for deltakelse på kurs arrangert av EL og IT 
Forbundet hvor livsopphold dekkes av Elbus. 
 
§ 6 Møter, kurs, konferanser det søkes tilskudd for som ikke Forbund/distrikt/fagforening selv 
arrangerer må det søkes om på forhånd. Utbetaling vil bli foretatt mot fremleggelse av 
diplom/kursbevis (kopi). Innholdet i aktiviteten det søkes tilskudd for MÅ være relatert til 
faglig/politisk virksomhet knyttet til LO, forbund eller fagforening, eller kurs dekket av Elbus.  
 
§ 7 Det utbetales kun stipend etter en paragraf for samme kurs/konferanse. 
 

§ 8 Vedtekter for utbetaling av stipend vedtas av Års- og halvårsmøte. Endringer av disse må 
fremmes i henhold til vanlige behandlingsfrister. Jamfør EL og IT Forbundets vedtekter. 
 
§3 
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Forslag: 
 

Retningslinjer valg representanter til distriktets  
års- og halvårsmøter 

 
§ 1 Fagforeningens representanter i distriktsstyret er automatisk representanter til distriktet sine års- 
og halvårsmøter, jmf. Forbundets vedtekter § 2.1.7. 
 
§ 2 Fagforeningen har ytterligere 13 representanter i forhold til medlemstall, pr 1.9.18. 
 
§ 3 Ved valg av representanter tas det utgangspunkt i hvem som er valgt som styremedlemmer og 
vara i Elektroarbeidernes Fagforening. 
 
§ 4 Videre prioriteres sentrale tillitsvalgte fra aktive klubber. 
 
§ 5 Det velges en nummerert varaliste på 10 vararepresentanter. 
 
§ 7 Retningslinjene vedtas av Års- og halvårsmøte. Endringer av disse må 
fremmes i henhold til vanlige behandlingsfrister. Jamfør EL og IT Forbundets vedtekter. 
 
 
 

 
Forslag: 
 

Retningslinjer og mandat utvalg 
 
§ 1 Årsmøtet nedsetter utvalg som en anser at en har behov for, ref fagforeningens vedtekter § 8. Pr 
2018 er følgende utvalg nedsatt: 

• Skips- og oljeutvalget 

• Studieutvalg 

• Fagutdanningsutvalg 

• Tariffutvalg 

• Medieutvalg 

• Montørjentene  
 
§ 2 Utvalgene består av 7 medlemmer med unntak Montørjentene som har 5 medlemmer. Det 
velges vanligvis ikke vara med unntak av skip- og oljeutvalget hvor det kan velges personlig vara for 
representanter fra de klubbene med utstrakt reisevirksomhet. 
 
§ 3 Leder velges særskilt. Utvalgene kan konstituere seg med nestleder og sekretær om en ser det 
hensiktsmessig. 

 
§ 4 Medlemmer i utvalgene skal fortrinnsvis være tillitsvalgte etter hovedavtalen eller på annet vis ha 
god forankring i klubbstyre i egen bedrift. En eller flere av representantene skal være fra styret i 
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fagforeningen, og fortrinnsvis leder av utvalget. Når det gjelder tariffutvalget skal leder være medlem 
i styret, jmf forbundets vedtekter § 2.5.2 bokstav C. 
 
§ 5 Utvalgene er nedsatt og valgt av årsmøtet, og skal gjøre en best mulig jobb for alle medlemmer i 
fagforeningen. 
 
§ 6 Styret har det overordnete ansvaret for utvalgene mellom årsmøtene, og utvalgene rapporterer 
til styret ved behov. Styrets representanter i utvalgene har et særskilt ansvar for at utvalgene 
arbeider innenfor retningslinjene, vedtatt politikk samt at alle miljøer i fagforeningen blir ivaretatt. 
 
§ 7 Utvalgene utarbeider budsjett søknad samt arbeidsplan for året, som oversendes 
budsjettkomiteen og medfølger i årsmøtepapirene. 
 
§ 8 Mandat utvalgene 

• Skips- og oljeutvalget 
o Fagforeningen er et tyngdepunkt innen skips- og petroleumsnæringen. Utvalget 

behandler og arbeider med saker knyttet til disse miljøene. Det er viktig å ha god 
kontakt med tilsvarende miljøer slik som Møre og Romsdal og Rogaland. Har 
ansvaret for oppfølging av offshoreavtalen samt produktivitetsavtalene PAO og PAS. 

• Studieutvalg 
o Utvalget planlegger og gjennomfører fagforenings- og tillitsvalgtkurs. 

• Fagutdanningsutvalg 
o Utvalget skal engasjere seg i saker relatert til etterutdanning og fagopplæring. Det 

arrangeres treffpunkt for medlemmer i fagprøvenemndene, fortrinnsvis i samarbeid 
med distriktet. 

• Tariffutvalg 
o Engasjerer seg i tariffspørsmål generelt og har ansvar for oppfølging av 

Landsoverenskomsten for elektrofag og landakkord. Utvalget må også ha et 
samarbeid med ansatt kontrollør.  

• Medieutvalg 
o Medieutvalget har ansvaret for å utgi Montørforum. Bladet kommer normalt ut 2 

ganger i året. I tillegg har utvalget ansvaret for drift av hjemmesiden til 
fagforeningen, www.efbergen.no  

• Montørjentene  
o Arbeide for å utvikle elektrofagene som et bransjeområde godt tilpasset kvinner 

gjennom bedre tilrettelegging i arbeidslivet og på arbeidsplassen. Herunder også 
avholde egne kvinne- konferanse/møter som del av dette, samt tiltak for å profilere 
bransjen ovenfor jenter. Delta på forbundets kvinnerelaterte prosjekt og møter.   

 
§ 9 Retningslinjer og mandat vedtas av Års- og halvårsmøte. Endringer av disse må 
fremmes i henhold til vanlige behandlingsfrister. Jamfør EL og IT Forbundets vedtekter. 
 
 
  

http://www.efbergen.no/
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Forslag instruks kontrollkomite i Elektroarbeidernes Fagforening Vestlandet: 
 

Instruks for kontrollkomite 

 
Denne instruksen baserer seg på Normalinstruks for Kontrollkomiteer i LO og EL og IT forbundets 

vedtekter §2.4.6 kontrollkomite fagforening.  

§ 1. Kontrollkomiteen er valgt av årsmøtet og er kun ansvarlig overfor årsmøtet i Elektroarbeidernes 

Fagforening. 

§ 2. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med fagforeningens økonomiske virksomhet og påse at den 

følger lover og forskrifter, vedtekter og vedtak i besluttende organer.  

Får kontrollkomiteen kjennskap til betydelig forsømmelser, feil eller misligheter, skal den straks ta 

dette opp med fagforeningens leder.  

§ 3. Kontrollkomiteen bestemmer selv arbeidsform og hvordan komiteen følger opp årsmøtets 

vedtak og denne instruks. Komiteen svarer kun til årsmøtet og ingen andre organer eller personer 

enn årsmøtet kan pålegge komiteen begrensninger. Kontrollkomiteen møtes så ofte leder finner det 

nødvendig, dog minst 2 ganger pr. år. Leder av Elektroarbeidernes Fagforening kan kreve at 

kontrollkomiteens leder kaller inn komiteen til møte. 

§ 4. Kontrollkomiteen skal gjennomgå protokollene fra fagforeningens besluttende organer for å 

sikre at vedtak som fattes er i samsvar med vedtekter og fullmakter. 

§ 5. Kontrollkomiteen skal påse at budsjettene blir fulgt opp. Det skal sikres at budsjettoppfølgningen 

er regelmessig og god. 

§ 6. Kontrollkomiteen skal påse at fagforeningen har gode rutiner for å sikre at den ikke tar unødig 

risiko. Kontrollkomiteen kan pålegge fagforeningen å utarbeide rutiner der hvor komiteen mener det 

mangler. 

§ 7. Fagforeningens ledelse plikter å gi de opplysninger som komiteen mener er nødvendig.  

§ 8. Kontrollkomiteen skal føre protokoll fra sine møter. De arbeidspapirer som danner grunnlag for 

protokollene skal oppbevares som underlagsmateriale. 

§ 9. Kontrollkomiteen kan be om opplysninger og resultater av revisors arbeid.   

§ 10. Kontrollkomiteen skal, i forbindelse med behandling av årsregnskapet, gi en beretning med en 

anbefaling om at regnskaper godkjennes/ikke godkjennes under de forutsetninger komiteen kjenner 

til. 

§ 11. Komiteens medlemmer har taushetsplikt i forhold til den kjennskap de får til organisasjonen 

eller andre private forhold. Taushetsplikten gjelder ikke ovenfor styret i fagforeningen eller ekstern 

revisor.  

§ 12. Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer samt 1 varamedlem. Leder velges på årsmøtet. 

Medlemmer av styret eller ansatte i fagforeningen er ikke valgbar til kontrollkomiteen.   

§ 13 Kontrollkomiteen har møterett og plikt, med tale og forslagsrett, til års- og halvårsmøter. 
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Innstilling orientering økonomi  
 

 

Styret behandlet i sitt styremøte 20.september fagforeningens økonomi pr 1.halvår 2018, og foreslår det framlagt 

på halvårsmøtet 2018 til orientering. 

 

 

 

 

Atle Rasmussen       Øyvind Grindheim   

Leder        Sekretær  

 

 

 

 

 

 

 

 

Innstilling renovasjon av fanen 
 

På årsmøte 2018 var det til behandling forslag fra Caverion Bergen om restaurering av fagforeningens første 

fane, som ble avdekket 26.4.1918. Følgende ble vedtatt av årsmøte: 

«Styret tiltrer intensjonen i forslaget og setter ned en gruppe som vil se på den videre 

fremdrift og kostnader. Fremlegges på halvårsmøte 2018.»  

Det er nå innhentet pristilbud fra Bevaringstenestene Museumssenteret i Hordaland. Kalkylen 

er på i alt kr 80 000,- inkl. mva. Fanen er en viktig del av fagforeningens historie og styret 

innstiller ovenfor halvårsmøte på at fanen restaureres i henhold til tilbud. 

Det var et mindretall på 1 stemme som stemte mot. 

 

 

Atle Rasmussen       Øyvind Grindheim    

Leder        sekretær 
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Innstillings dagsorden punkt 4: 
Egen organisasjon, fremleggelse av rapport: Organisasjonsgjennomgang 
Elektroarbeidernes Fagforening 2018 
 

Styret nedsatte i 2017 et utvalg som skulle gå gjennom hele organisasjonen for å rigge 

fagforeningen best mulig for fremtiden. Dette med bakgrunn i at fagforeningen i hovedsak er 

organisert etter vedtak gjort i 1991 og 1997 med justeringer underveis. Det er dermed også til 

dels uklart hva som er vedtatt og hvilke vedtak som er gjeldende. Mandatet til utvalget sa 

følgende om sluttresultat: 

«Det skal være et helhetlig sluttdokument som legges frem fra utvalget til styret. Dette skal 

minst innehold særvedtekter for godkjenning av årsmøte og forbundsstyre, retningslinjer for 

utvalg og fagforeningens arbeid, økonomi, vedtekter kasser etc.» 

 

Utvalget leverte sin rapport til styret 3.9.2018 og styret behandlet rapporten i sitt styremøte 

20. og 21. september 2018.  

 

Styret er i det meste enig med de foreslåtte endringene i organisasjonsgjennomgangen, 

men med følgende unntak og mindretall: 

 

• Styret innstiller på at prosjektstillingen som er foreslått nederst på side 2 i 

rapporten opprettes for en periode på 2 år. Mot en stemme. 

• Styret er ikke enig i finansieringsmodellen som foreslås. Styret innstiller på at 

stillingen finansieres over ordinære driftsmidler og at en eventuelt driver med 

underskudd i den perioden. 

• Styret innstiller på at § 5 i vedtektene om stipend tas ut og at det dermed ikke 

utbetales stipend for dette forholdet lengre.  

§ 5 lyder: «Det utbetales et stipend på kr. 1 000,- per uke for deltakelse på kurs 

arrangert av EL og IT Forbundet hvor livsopphold dekkes av Elbus.» 

• Side 11, Særvedtekter: Fjerne siste avsnitt «Navnet Hordaland, Sogn og Fjordane 

var naturlig med bakgrunn i at organisasjonsområdet samsvarte med fylkene. 

Våre to fylker er vedtatt slått sammen til en region fra 2020, og det er naturlig at 

vi endrer navn. Vi foreslår at vi tar navnet Elektroarbeidernes Fagforening 

Vestlandet.» 

• Styret er ikke enig i forslaget om nytt navn på fagforeningen, og innstiller på at 

en beholder dagens navn og tar debatten om nytt navn på et seinere tidspunkt. 

§ 1 i særvedtektene innstilles dermed med følgende tekst: 

«Fagforeningens navn er Elektroarbeidernes Fagforening Hordaland, Sogn og 

Fjordane med organisasjonsområde Hordaland og Sogn og Fjordane (fremtidige 

Vestland Fylke). 

• De resterende forslag til endringer i rapporten innstiller styret på at blir vedtatt 

av halvårsmøte.  
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Styret innstiller dermed på at følgende forslag til vedtekter og retningslinjer blir 

vedtatt: 

• Særvedtektene (side 13 i rapporten) med endring av navn i § 1. 

• Vedtekter klubbtilskudd (side 14 i rapporten) 

• Vedtekter medisinkasse (side 15 i rapporten) 

• Vedtekter kampfond (side 17 i rapporten) 

• Vedtekter juridisk hjelp (side 18 i rapporten) 

• Vedtekter utbetaling stipend (side 19 i rapporten) med unntak av § 5. 

• Retningslinjer valg representanter til distriktets års- og halvårsmøter (side 20 i 

rapporten) 

• Retningslinjer og mandat utvalg (side 20 i rapporten) 

• Instruks for kontrollkomite (side 22 i rapporten) 

 

 

 

Dette betyr blant annet følgende realitetsendringer i fagforeningens organisasjon og 

virke: 

• Opprettelse av en prosjektstilling for en periode på inntil 2 år fra 1. kvartal 2019. 

Stillingen skal kun ha fokus på oppsøkende virksomhet og arbeidsplassbesøk, og ikke 

drive med ordinær saksbehandling. 

• Noen mindre endringer i forhold til klubbtilskudd, blant annet endring av dato for å 

søke om ekstra klubbtilskudd, fra 1. november til 15. november og at stor aktivitet blir 

et av kriteriene for å kunne søke om ekstra klubbtilskudd. 

• Endring i forhold til revisor- og kontrollkomite. Den skal bestå av 3 personer pluss 1 

vara, hvorav 1 blir valgt til leder. 

Revisor- og kontrollkomite skal utføre sine oppgaver i tråd med forbundets vedtekter, 

samt ved innføring av en egen instruks for revisor- og kontrollkomite. 

• Kampfondet, flere endringer 

o Vedtektene setter en målsetning for fondets størrelse. 

o Beregning av utbetaling endres og knyttes opp mot fastlønnsstatestikken. 

o Ta inn i vedtektene at ekstrakontingent i forbindelse med konflikt betales av 

kampfondet. 

• Utbetaling fra medisinkassen foreslås økt til 8 000,- Rutiner for utbetaling endres fra 

kvartalet til halvår. Det settes en tidsfrist for innsendelse av kvitteringer til 31.3 

påfølgende år, mot 12 måneders løpende frist i dag. 

• Det er nye vedtekter for studiestipend som innebærer endringer, og er mer klare.  

o Utenbys er for eksempel endret fra dag til overnatting.  

o Tatt inn at det også gjelder aktivitet i fagforeningen slik som for eksempel 

klubblederkonferanser. 

o Tatt ut tekst om at det er skattefritt, og at dette må avklares med revisor. 

• Valgkomiteens størrelse reduseres fra 5 til 4, i tillegg til styrets representant som tiltrer 

valgkomiteen. 

• Overgang til elektronisk utsendelse av papirer til års- og halvårsmøte. 

• Endring av måten en velger representanter til representantskapet i distriktet. 
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• Gjeldende vedtak er rigid i forhold til valg til styret. Dette foreslås endret til at alle 

valg i fagforeningen bør basere seg på alder, kjønn, geografi og de ulike delene av 

elektrofaget og tariffavtalen. 

• Nytt mandat og retningslinjer for utvalg som blant annet medfører endringer i enkelte 

utvalg sin størrelse, samt at retningslinjene sier noe om hvem som er valgbar. 

• Innføring av årlig styre og utvalgskonferanse i etterkant av årsmøte. 

• Innføring av årshjul som viser aktiviteten. 

• Medieutvalget oppfordres til å ta en gjennomgang av bladet. 

• En ser det ikke som hensiktsmessig å ta i bruk andre sosiale medier. 

• Utsendelse av info skriv på e-post til medlemmene en gang i kvartalet med aktuelle 

saker, maks 2 sider. 

• Innføring av særvedtekter som skal godkjennes av forbundsstyret. 
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