
Vedtektsendringer 

forslagsstiller alle forslag: avdelingsstyret 

 

V1 – Navneendring 

I dagens vedtekter er navnet på foreninga skrevet på forskjellige måter (Handel og Kontor Oslo – 
Akershus, Handel og Kontor Oslo/Akershus osv). Bl.a. Brønnøysundregistrene vil ikke la oss endre 
navnet i registrene uten å kunne legge ved vedtekter som viser nytt navn. Vi bruker i dag Oslo – 
Akershus Handel og Kontor og ønsker derfor å oppdatere vedtektene og bilagene på dette.  

Forslag:  Erstatte navnet på foreninga i hele dokumentet med Oslo – Akershus Handel og 

Kontor 

 

 

V2 – Velge kasserer til styret  

Fagforeninga har et behov for at ett av styremedlemmene følger opp økonomien særskilt og ønsker 
derfor at vi også velger kasserer til styret, som da tiltrer AU ved behov. Det er også vedtatt av Handel 
og Kontor landsmøte at avdelingene skal velge kasserer. 

Forslag: (endring markert med fet skrift) 

- § 3 a) pkt. 9 første avsnitt, legge til «kasserer»: 

avdelingsstyre bestående av minst fem (5), høyst ni (9) medlemmer, i tillegg minimum tre (3) 

vararepresentanter. Leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlemmer velges for to (2) år av 

gangen. 

- § 3 a) pkt. 9 tredje avsnitt, legge til ny setning «Kasserer tiltrer arbeidsutvalget ved behov» 

- § 6.1 Legge til ny setning: «Kasserer tiltrer arbeidsutvalget ved behov» 

 

 

V3 – Velge representantskap 

I dagens vedtekter står det ikke oppført at årsmøtet skal velge representantskap. Nytt punkt b) 
foreslås derfor i § 3.9. Resten av bokstavene forskyves. 

Forslag: Nytt punkt 3.9 b), øvrige bokstaver forskyves 

- b) representantskap bestående av 30 faste og 30 varamedlemmer som velges for to (2) år. 

Dette utgjør også avdelingens representanter til regionens representantskap. 

 



V4 – Varamedlemmer til Kontrollkomiteen 

Handel og Kontors landsmøte i 2021 vedtok endring i normalvedtektene for avdelingene at det også 
skal velges varamedlemmer til avdelingens kontrollkomite. Tillegg i første setning i § 3.9 b) (nytt pkt. 
c) foreslås:  

Forslag (endring markert med fet skrift)  

- § 3 b) kontrollkomité bestående av tre (3) medlemmer og tre (3) varamedlemmer hvorav en 

er leder. 

 

V5 – Vedr. valg til kontrollkomiteen 

Handel og Kontors landsmøte vedtok retningslinjer for hvem som er valgbare til kontrollkomite. 
Dette forslås tatt inn i fagforeningas vedtekter også, med følgende ny setning i § 3.9 b) 

Forslag: Ny setning markert med fet skrift i § 3.9 b) 

- b) kontrollkomité bestående av tre (3) medlemmer og tre (3) varamedlemmer hvorav en er 

leder. Komiteens leder velges for to (2) år og medlemmene for ett (1) år. Det skal ved valgene 

tas hensyn til de forskjellige medlemsgrupper og bransjer. Tidligere medlemmer av styret og 

tidligere ansatte i forbundet, er ikke valgbare til kontrollkomiteen, før de har hatt en 

karantenetid på to (2) år. 

 

V6 – Valg av revisor 

Avdelinga bruker eksternt revisorfirma i dag. Vi har ikke formelt valg av revisor i våre vedtekter eller 
på vårt årsmøte, det burde det være. Dette er også vedtatt av Handel og Kontors landsmøte i 
normalvedtektene for avdelingene. Vi foreslår derfor nytt punkt d) i § 3.9, øvrige bokstaver 
forskyves:  

Forslag:  Nytt punkt 3.9 d), øvrige bokstaver forskyves 

- d) revisor. Valg av revisor gjøres på årsmøtet. 

 

V7 – Ungdom med fast plass i avdelingsstyret 

Avdelinga har praktisert lenge at den valgte ungdomsrepresentanten har fast plass i styret. Valget 
foretas av ungdomsgruppa selv. Vi har dette allerede vedtektsfestet i § 3.9 a) vedr. valg på årsmøtet, 
det bør også da stå i § 4 som omhandler avdelingsstyret. Dette er også gjort i normalvedtektene 
sentralt.  

Forslag:  Ny setning i § 4.1, første avsnitt, markert med fet skrift. 

- 1. Avdelingsstyret består av minst fem (5), høyst ni (9) medlemmer, i tillegg minimum tre (3) 

vararepresentanter. Leder av ungdomsgruppa/ungdomskontakten er også medlem av 

avdelingsstyret med alle rettigheter.   

 



V8 – Ny §9 Ungdomsutvalg 

Normalvedtektene for avdelingene har en paragraf for ungdomsutvalg, det har ikke våre vedtekter. 
Vi foreslår følgende ny § 9 hvor dagens praksis vedtektsfestes. Øvrige §§ forskyves.  

Forslag:  Ny § 9 Ungdomsutvalg, øvrige §§ forskyves 

- Avdelingen har et ungdomsutvalg. Ungdomsutvalget velges av og blant avdelingens unge 

medlemmer i ett eget møte. Avdelingens medlemmer under 35 år er valgbare til utvalget.  

 

Det velges et styre på minst fem (5), høyst ni (9) medlemmer, i tillegg til minst tre (3) 

varamedlemmer. Det skal blant disse velges en leder, nestleder og sekretær som utgjør 

ungdomsutvalgets arbeidsutvalg.   

 

Styremedlemmer velges for en periode på to (2) år, dog slik at ikke alle er på valg samtidig. 

Varamedlemmene velges for en periode på ett (1) år.  

 

Ungdomsutvalgets årsmøte skal også vedta en handlingsplan og budsjett for den kommende 

perioden. I tillegg skal årsmøtet fremlegges en beretning for forrige periodes arbeid. 

 

 

V10 – Redaksjonelle endringer 

Vi har vedtatt en overgangsordning vedr. valg av valgkomite som gjaldt i 2013 / 2014. Denne er 
utdatert og vi foreslår å slette setningen, markert med gjennomstreking under. 

Forslag:  Stryke siste setning i 8. avsnitt i Bilag Retningslinjer for valgkomiteen 

- Årsmøtet velger valgkomité for neste årsmøte – bestående av tre (3) til fem (5) personer ifølge 

vedtektene. Styret fremmer forslag til årsmøtet på neste års valgkomité. NB Dersom dette 

forslaget blir vedtatt i årsmøtet gjøres en overgangsordning i 2014 der styret innstiller og 

valgkomiteen velges i representantskapsmøte høsten 2014. 

 

Vedtektene trenger også en redaksjonell gjennomgang, hvor f.eks. antall styremedlemmer (og andre 
posisjoner) skrives med både bokstaver og tall, f.eks. setningen «styremedlemmer velges for en 
periode på to (2) år…» og enkelte små skrivefeil. I tillegg legge inn riktige dato på henvisningene om 
sist vedtatt som er i enkelte §§ samt bilagene. Vi håper årsmøtet gir avdelingsstyret mandat til å gå 
gjennom vedtektene og rette opp disse. Dette vil ikke medføre realitetsendringer.  

Forslag:  Årsmøtet gir avdelingsstyret mandat til å foreta redaksjonelle endringer i vedtektene 

som ikke medfører realitetsendringer.  


