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Forbundets Vedtekter
§ 6 Forbundet organer, administrasjon og oppbygging

B. FORBUNDETS RÅD
Forslag

HK region Vest

nr. 17

1. avsnitt, 1. setning endres til:
Bransjerådene

består

av

representanter

fra

de

landsomfattende

avdelingene og de regionale valgte representantene.
Begrunnelse:
Fjerne bransjegruppene på regionalt nivå.

Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget tiltres.

•

Endringsforslag oversendt red kom:

Forslag 17 §6, Endringsforslag #1045 (Til redaksjonskomiteen)
ID 129, Stein Arne Lunderbye, Representantskapet
Bevar bransjegruppene
Endre vedtektsbestemmelsene i paragraf 16 C vedr bransjegruppene til at regionene
KAN opprette opprette bransjegrupper der det er hensiktsmessig.

Redaksjonskomiteens innstilling:
§6
Ny 2. setning:
I regioner der det ikke er opprettet bransjegrupper skal representanter til bransjeråd
oppnevnes av regionstyret.
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§ 7 Landsmøte
Forslag

HK region Vest

nr. 34

Punkt 5, siste avsnitt endres til:
Medlemmer, klubber og avdelinger som ønsker å fremme forslag til
landsmøtet, sender disse til regionorganisasjonen/SLA innen den tidsfrist
den enkelte region/SLA fastsetter.
Begrunnelse:
Ønsker å fjerne ungdomsutvalg og bransjegrupper.

Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises. Intensjonen i forslaget tiltres ved at ungdomsutvalg opprettholdes og
bransjegrupper utgår.

•

Endringsforslag oversendt red kom:

Forslag 34 §7, Endringsforslag #1046 (Til redaksjonskomiteen)
ID 129, Stein Arne Lunderbye, Representantskapet
Bevare bransjegruppene
Endre vedtektsbestemmelsene i paragraf 16 C vedr bransjegruppene til at regionene
KAN opprette opprette bransjegrupper der det er hensiktsmessig.

Redaksjonskomiteens innstilling:
På grunn av at bransjegrupper fremdeles kan opprettholdes i de regioner som ønsker
dette vil det ikke være behov for å endre vedtektenes § 7, pkt 5 siste avsnitt og dagens
ordlyd opprettholdes

§ 8 Landsmøtets myndighetsområde
Forslag

HK region Vest

nr. 41

Punkt 3 gis følgende tilføyelse:
I tillegg til regionale representanter skal landsmøte velge en representant til
forbundsstyret som representerer ungdom som ikke alt sitter i ungdomsrådet.
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Begrunnelse:
Man ønsker ungdom representert i forbundsstyret, men som ikke allerede
sitter i et besluttende organ.

Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises. Jfr. forbundsstyrets innstilling til forslagene nr. 49 – 54.

•

Endringsforslag oversendt red kom:

Forslag 41 §8, Endringsforslag #1075 (Til redaksjonskomiteen)
ID 245, Anders Iversen, Region Vest
Opprettholder forslag 41
Vi ønsker å opprettholde forslagene, da rådgivende organ ikke kan sitte i besluttende.

Redaksjonskomiteens innstilling:
Ivaretas ved at representantskapet velger forbundsstyrerepresentant fra ungdommen jf
forslag 58.

§ 12 Forbundsstyret
Forslag

HK region Vest

nr. 58

Punkt 4
Punktet strykes.

Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises. Jfr. forbundsstyrets innstilling til forslagene nr. 49 – 54.

•

Endringsforslag oversendt red kom:

Forslag 58 §12, Endringsforslag #1078 (Til redaksjonskomiteen)
ID 245, Anders Iversen, Region Vest
Opprettholder forslag 58
Vi ønsker å opprettholde forslagene 41 og 58
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Redaksjonskomiteens innstilling:
Forslag 58 #1078 tiltres
§ 12 nr 4 strykes.
Ny § 11 pkt. 6, rep.skapets myndighetsområde med tekst.
Etter innstilling fra Ungdomsrådet velges en styrerepresentant og to varamedlemmer til
Forbundsstyret. Alle skal være under 30 år. Representantskapet tiltrer og velger
ungdomsrådets representanter til Forbundsstyret.
Videre punkt forskyves fortløpende

§ 13 Forbundsstyrets Myndighetsområde

Forslag

HK region Vest

nr. 60

Punkt 5 endres til:
Godkjenne etablering av bransjeråd.
(bransjegrupper strykes)

Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget tiltres.

•

Endringsforslag oversendt red kom:

Forslag 60 § 13, Endringsforslag #1047 (Til redaksjonskomiteen)
ID 129, Stein Arne Lunderbye, Representantskapet
Bevare bransjegruppene
Endre vedtektsbestemmelsene i paragraf 16 C vedr bransjegruppene til at regionene
KAN opprette opprette bransjegrupper der det er hensiktsmessig.

Redaksjonskomiteens innstilling:
Dagens vedtekter § 13 pkt 5 opprettholdes
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§ 16 Regionorganisasjonen
FORMÅL
Forslag

HK region Vest

nr. 68

Avsnittet endres til:
Regionene skal samordne og gjennomføre tillitsvalgtopplæring, medlemsrekruttering, ungdomsvirksomhet, bransjevirksomhet, yte bistand og service
overfor medlemmer, klubber og avdelinger og regionale bransjegrupper.
Regionen bør oppnevne to representanter med to vara som velges til å sitte i
bransjerådene som representerer regionen i bransjerådet dersom det lar seg
gjøre. Disse velges på tariffkonferansen som avholdes annet hvert år. Om ikke
det er mulig å oppnevne representanter på tariffkonferansen, kan regionstyret
oppnevne representanter.
På regionens årlige ungdomskonferanse foreslår konferansen en representant
med to vara som stiller på valg i representantskapet til regionstyret. Om ikke det
er mulig å oppnevne representanter på ungdomskonferansen, kan regionstyret
oppnevne representanter.
Begrunnelse:
Forenkle bransjerådene.

Forbundsstyrets innstilling:
Innstilles mot 2 stemmer
1. avsnitt tiltres.
2. avsnitt tiltres
3. avsnitt avvises.

•

Endringsforslag oversendt red kom:

Forslag 68 §16, Endringsforslag #1048 (Til redaksjonskomiteen)
ID 129, Stein Arne Lunderbye, Representantskapet
Bevare bransjegruppene
Endre vedtektsbestemmelsene i paragraf 16 C vedr bransjegruppene til at regionene
KAN opprette opprette bransjegrupper der det er hensiktsmessig.

Redaksjonskomiteens innstilling:
Anses ivaretatt i forslag 69
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C. REGIONENS RÅD
Forslag

HK region Vest

nr. 69

Hele strykes.
Begrunnelse:
Vi ønsker å fjerne bransjegruppene fra regionalt nivå.

Forbundsstyrets innstilling:
Innstilles mot 2 stemmer
Forslaget avvises. Intensjonen i forslaget ivaretas ved at "bransjegrupper"
strykes, "ungdomsutvalg" opprettholdes.

•

Endringsforslag oversendt red kom:

Forslag 69 §16, Endringsforslag #1049 (Til redaksjonskomiteen)
ID 129, Stein Arne Lunderbye, Representantskapet
Bevare bransjegruppene
Endre vedtektsbestemmelsene i paragraf 16 C vedr bransjegruppene til at regionene
KAN opprette opprette bransjegrupper der det er hensiktsmessig.

Forslag 69 §16, Endringsforslag #1084 (Til redaksjonskomiteen)
ID 250, Andreas Skretting Jansen, Region Vest
Kompromiss om bransjegrupper - redaksjonskomitee
Ønsker at forslag 69 sendes til redaksjonskomiteen for vedtekter, slik at et
kompromissforslag kan utarbeides, der de regionene som vil ha bransjegrupper kan
videreføre dette, og de som ikke vil kan velge sine egne representanter til bransjerådene

Redaksjonskomiteens innstilling:
§ 16 C
Bransjegrupper
1. setning; ordet skal erstattes med ordet kan slik at 1. setning blir:
Regionen kan opprette bransjegrupper i henhold til de …….
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D. REGIONORGANISASJONENS OPPBYGGING
REGIONSTYRE
Forslag

HK region Vest

nr. 71

I første avsnitt strykes setningen
De ansatte ved regionskontoret velger en representant til styret.
Begrunnelse:
Regionstyret har ikke noe personalansvar.

Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget tiltres.

•

Endringsforslag oversendt red kom:

Forslag 71 §16, Endringsforslag #1051 (Til redaksjonskomiteen)
ID 174, Bjørn Skogen, Representantskapet
Ansatte ved regionskontoret velger en representant til styret
Regionsstyret har ikke noe personalansvar, men som organisasjon så kjemper vi en
kamp hver dag for at andre arbeidstakerne skal bli hørt. Vi må gå foran som et godt
eksempel.
Forslag 71 §16, Endringsforslag #1052 (Til redaksjonskomiteen)
ID 71, Kristin Fridtjofsen Schnitler, Region Midt-Norge
opprettholde dagens tekst
Paragraf 16 D.Regionsorganisasjonens oppbygging
regionsstyret 3 setning de ansatte ved regionskontoret velger en representant til styret.
Forslag 71 §16, Endringsforslag #1065 (Til redaksjonskomiteen)
ID 127, Roger Jacobsen, Representantskapet
Endringsforslag til forslag 71
Beholdes som i dag. Hvor de ansatte velger en representant til styret

Redaksjonskomitè 2

8

Forslag 71 §16, Endringsforslag #1083 (Til redaksjonskomiteen)
ID 45, Raymond Alstad, Region Nord-Norge
Ansattes plass i styret
Opprettholde dagens tekst

Redaksjonskomiteens innstilling:
§16 D
Regionstyre, 1. ledd 4. setning. Dagens tekst opprettholdes

§ 27 Fritak for kontingent og forsikringsandel
Forslag

HK region Nord-Norge

nr. 89

Punkt 2, første setning endres til:
Medlemmer som fritas etter ovennevnte bestemmelser, må ha vært
sammenhengende medlem av LO-forbund og betalt kontingent 1 år.
Begrunnelse:
Dersom man har vært medlem i to år og er på AAP, vil man få fritak for
kontingenten og betaler kun forsikringskontingenten. Hvis man etter endt
AAP går over og blir ufør, blir det endring i betalingen og man må i tillegg til
forsikringsandelen betale kontingent. Dette fordi man ikke har hatt tre års
medlemskap.
Ved denne endringen vil uføre og pensjonister få fritak for kontingent og
betale kun forsikringsandelen når man har vært 1 års medlem i HK.

Forbundsstyrets innstilling:
Forslaget avvises.

•

Endringsforslag oversendt red kom:

Forslag 89 §27, Endringsforslag #1053 (Til redaksjonskomiteen)
ID 51, Tove Mette Blix, Region Nord-Norge
Forslag 89
Ønsker at forslag 89 blir oversendt til redaksjonskomiteen.

Redaksjonskomitè 2

9

Redaksjonskomiteens innstilling:
Krav til 3 års medlemskap reduseres til 1 år slik:
§ 27 A, pkt 2
Medlemmer som fritas etter ovennevnte bestemmelse, må ha vært sammenhengende
medlem av LO-forbund og betalt kontingent i 1 år. De som ikke fyller disse vilkår, betaler
kontingent av brutto ytelser til de fyller krav til medlemskapets lengde.
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