
Oslo-Akershus 
Handel og Kontor 

Sak 8 - Vedtektsendringer 

Ny tekst understreket, strøket tekst �ernes. 

V1 - § 1 Formål, første avsnit 

Avdelingens oppgaver er nedfelt i forbundets normalvedtekter for avdelingene, § 1 og i retningslinjer 
for Region Øst. 

Begrunnelse:   Dete grunnet at avdelingen er en juridisk egen enhet og oppgavene �l 
avdelingen er nedfelt i forbundets normalvedtekter samt avdelingenes egne vedtekter. Regionen er 
en juridisk og økonomisk del av forbundet og skal følge de samme vedtektene. 

Forslagss�ller:  Fawsi Adem 

Styrets inns�lling: Tiltres 

V2 - § 1 Formål, første avsnit 

Legge �l i første setning;  
…og avdelingens egne vedtekter. 

Begrunnelse:  Vi har vedtektsfestet egne oppgaver som ikke er i normalvedtektene, 

Forslagss�ller:   Avdelingsstyret 

Styrets inns�lling: Tiltres 

V3 – § 2 Organer – endre rekkefølge 

Avdelingens organer er: 
• Årsmøte
• Representantskap
• Styre
• Arbeidsutvalg
• Representantskap
• Medlemsmøte
• Bransjeutvalg
• Handel og Kontors pensjonis�orening i Oslo
• Lillestrøm og omegn Handel og Kontors pensjonis�orening
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Begrunnelse:  Flyter representantskap opp over styret da dete er den rik�ge rekkefølgen.  
 
Forslagss�ller:  Avdelingsstyret 
 
Styrets inns�lling: Tiltres 
 
 
 
V4- § 3.8 - språkvask 

3.8. Vedtektsendringer, som bare kan bare foretas av årsmøtet. Ved vedtektsendringer kreves det at 
2/3 av de avgite stemmer er for endringene. Benkeforslag om endringer i vedtektene kan ikke tas 
opp �l behandling på årsmøtet uten at det har sammenheng med forslag som er sat fram på vanlig 
måte. 
Endringene skal godkjennes av forbundsstyret. 
 
Begrunnelse:  Språkvask, rik�gere setning.  
 
Forslagss�ller:  Avdelingsstyret 
 
Styrets inns�lling: Tiltres 
 
 
 
V5 - § 3.9 b) valg �l representantskap i regionen 

b)   representantskap bestående av 30 faste og 30 varamedlemmer som velges for to (2) år. Dete 
utgjør også avdelingens representanter �l regionens representantskap. 
 
Begrunnelse:  Vi må organisere oss på en annen måte for å sikre at vi bruker mer �d på 
medlemmene og mindre på møter. Årsmøte i OAHK er avdelingens høyeste organ. De velger et styre 
som skal gjennomføre de fatede vedtakene og den daglig dri�en av avdelingen. I �llegg så velges det 
et representantskap som både skal vara med å u�orme ak�vitetene og påse på at avdelingen 
gjennomfører sit arbeid i tråd med vedtakene. Avdelingsstyre skal rapportere om sine ak�viteter og 
økonomien �l representantskapet. 
 
Avdelingsstyre er representantene for foreningen utad også ovenfor forbundet. Derfor er det mer 
naturlig at avdelingsstyre er dem som følger opp at de ak�vitetene og intensjoner som 
representantskapet/årsmøte i avdelingen vedtar blir gjennomført i forbundsorganet(regionen) og blir 
holdt ansvarlig for dete. 
 
Dete vil gi tydeligere styringslinje og ansvarsdeling mellom årsmøte, representantskap og 
avdelingsstyret 
 
Ref. også forslag V9 
 
Forslagss�ller:  Fawsi Adem 
 
Styrets inns�lling: Tiltres 
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V6 - § 3.9 d) revisor, stryke overflødig tekst, språkvask 

d) revisor. Valg av revisor gjøres på årsmøtet. 
 
Begrunnelse:   § 3.9.d) er Årsmøte skal behandle – valg av – revisor. Det er da unødvendig 
med en tekstlinje eter som sier at valg av revisor gjøres på årsmøtet 
 
Forslagss�ller:  Avdelingsstyret 
 
Styrets inns�lling: Tiltres 
 

 
V7 – Nyt bokstav g) i § 3.9 – valg �l regionens og forbundets organer 

g) valg av representanter med vara �l regionens og forbundets valgte organer eter enhver �ds 
gjeldende retningslinjer og vedtekter. Avdelingas representanter i regionen �ltrer og velger 
avdelingas vedtak �l de valgte organer.  

 
 
Begrunnelse:  Avdeling Oslo-Akershus HK er nå den eneste avdelingen i region Øst. For å 
eterkomme ønske om færre dobbeltmøter og mindre representanter i regionens organer foretas 
valget av representantskapet i avdelinga (disse utgjorde �dligere representantskapet i regionen). 
Disse sendes så inn �l regionen som formelt, eter retningslinjer og vedtekter, velger og evt. 
videresender inns�lling �l forbundet. Dete for å sikre at valg av representanter �l valgte organ 
foretas av medlemmene og ikke noen få sentrale �llitsvalgte.  
 
Forslagss�ller:  Avdelingsstyret 
 
Styrets inns�lling: Tiltres 
 
 
 
V8 – Stryke dagens 3.10, første avsnit 

Inns�lle på avdelingens kandidater �l regionens organer; 
representantskapet, regionstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen i henhold �l region Østs 
retningslinjer. Alle medlemmer i avdelingen er valgbare, unntat er ansate �llitsvalgte. Alle 
medlemmer i avdelingen er valgbare, unntat er ansate �llitsvalgte.  
 
Begrunnelse:  Ref. forslag V7 – dete er nå ivaretat av ny § 3.9 g)  
 
Forslagss�ller:  Avdelingsstyret 
 
Styrets inns�lling: Tiltres 
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V9 - § 7 Avdelingsrepresentantskapet, første avsnit 

 
Representantskapet i avdelingen består av avdelingens representanter og  vararepresentanter �l 
representantskapet i Handel og Kontor Region Øst – (30 + 30) i alt 60 representanter 
 
 
Begrunnelse:  Ref. forslag V5  
 
Forslagss�ller:  Fawsi Adem 
 
Styrets inns�lling: Tiltres 
 
 
 
V10 – Nyt kulepunkt nr. 5 i § 7 – valg �l regionens og forbundets organer 

• nødvendige valg og suppleringsvalg av representanter med vara �l regionens og forbundets 
valgte organer eter enhver �ds gjeldende retningslinjer og vedtekter. Avdelingas 
representanter i regionen �ltrer og velger avdelingas vedtak �l de valgte organer.  

 
 
Begrunnelse:  Avdeling Oslo-Akershus HK er nå den eneste avdelingen i region Øst. For å 
eterkomme ønske om færre dobbeltmøter og mindre representanter i regionens organer foretas 
valget av representantskapet i avdelinga (disse utgjorde �dligere representantskapet i regionen). 
Disse sendes så inn �l regionen som formelt, eter retningslinjer og vedtekter, velger og evt. 
videresender inns�lling �l forbundet. Dete for å sikre at valg av representanter �l valgte organ 
foretas av medlemmene og ikke noen få sentrale �llitsvalgte.  
 
Forslagss�ller:  Avdelingsstyret 
 
Styrets inns�lling: Tiltres 
 
 
 
V11 – Ny § 9 Ungdomsutvalg, øvrige §§ forskyves 

§ 9 Ungdomsutvalg 

Avdelingen har et ungdomsutvalg. Ungdomsutvalget velges av og blant avdelingens unge medlemmer 
i et eget møte. Avdelingens medlemmer under 35 år er valgbare �l utvalget.  

Det velges et styre på minst fem (5), høyst ni (9) medlemmer, i �llegg �l minst tre (3) varamedlemmer. 
Det skal blant disse velges en leder, 1-2 nestleder(e) og sekretær som utgjør ungdomsutvalgets 
arbeidsutvalg.  

Styremedlemmer velges for en periode på̊ to (2) år, dog slik at ikke alle er på̊ valg sam�dig. 
Varamedlemmene velges for en periode på et (1) år.  
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Ungdomsutvalgets årsmøte skal også̊ vedta en handlingsplan for den kommende perioden. I �llegg 
skal årsmøtet fremlegges en beretning for forrige periodes arbeid. 

Begrunnelse:  Normalvedtektene for avdelingene har en paragraf for ungdomsutvalg, det 
har ikke våre vedtekter. Vi foreslår følgende ny § 9 hvor dagens praksis vedtektsfestes. Øvrige §§ 
forskyves.   
 
Forslagss�ller:  Ungdomsutvalget i Oslo-Akershus HK 
 
Styrets inns�lling:  Tiltres med �llegg av «…som skal avholdes innen utgangen av april hvert år» i 

andre setning, første avsnit.  
 
Ny § 9 første avsnit: Avdelingen har et ungdomsutvalg. Ungdomsutvalget velges av og blant 

avdelingens unge medlemmer i et eget møte som avholdes innen utgangen 
av april hvert år. Avdelingens medlemmer under 35 år er valgbare �l utvalget. 

 
 
 

V12 - § 10 Økonomi, endring i 2. og 3. avsnit 

Budsjetet skal ha som basis kon�ngen�nntektene/den medlemsmessige situasjon i avdelingen. 
 
Avdelingens budsjet deles opp i to deler hvor den ene delen utgjør avdelingens utgi�sside som 
setes opp som en av hovedpostene i regionens budsjet og regnskap og hvor den andre delen er et 
eget særbudsjet basert på avkastning av avdelingens formue som ikke skal inngå som en del av 
regionens budsjet. 
 
 
Begrunnelse:  Fra 1. januar 2024 er målet at alle kon�ngentmidler avdelingen har krav på 
eter forbundets vedtekter skal utbetales �l avdelingen og regnskapsførers her. 
 
Forslagss�ller:  Avdelingsstyret 
 
Styrets inns�lling: Tiltres 
 
 
 
V13 – undertegnelse, §11 – 2 kulepunkt 

Alle regnskap skal være undertegnet av avdelingens leder og regionskontorleder nestleder. 
 
Begrunnelse:   Det er fagforeningas leder og nestleder som undertegner på vegne av styret i 
dag. Regionkontorleder er ikke en del av fagforeningas valgte organisasjon.  
 
Forslagss�ller:  Avdelingsstyret 
 
Styrets inns�lling: Tiltres 
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V14 – Revisjon, §11 - 3. kulepunkt 

Revisjon av avdelingens regnskaper u�øres i henhold �l regionens retningslinjer gjeldende lover og 
regler. 

Begrunnelse:  Ref. forslag V11, regnskapet skal i sin helhet ligge i avdelingen.  
 
Forslagss�ller:  Avdelingsstyret 
 
Styrets inns�lling: Tiltres 
 

 

V15 – Kontrollkomiteen, §11 siste avsnit 

Komiteen skal gjennomgå avdelingens årsregnskap og gi utalelse �l årsmøtet om resultatregnskapet 
og balansen bør fastsetes som avdelingens regnskap. Kontrollkomiteen skal hvert år gi melding �l 
årsmøtet om sit arbeid. Får komiteen kjennskap �l betydelige forsømmelser, feil eller misligheter av 
større betydning eller rekkevidde, skal den straks ta dete opp med regionskontorleder og/eller 
avdelingsstyret. Kontrollkomiteen skal ved behov samarbeide med revisor og innkalle revisor �l sine 
møter. 

Begrunnelse:  Ref. forslag V12 – regionkontorleder er ikke en del av fagforeningas valgte 
organisasjon 

Forslagss�ller:  Avdelingsstyret 

Styrets inns�lling: Tiltres 
 

 

V16 – Administrasjon, § 12 

Regionskontoret i Oslo u�ører alle administra�ve arbeidsoppgaver for avdelingen eter avtalt behov. 

Begrunnelse:  Endret �l dagens fak�ske forhold 

Forslagss�ller:  Avdelingsstyret 

Styrets inns�lling: Tiltres 
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V17  - Generell fullmakt 

Avdelingsstyret gis fullmakt �l å rete opp språkvask og evt. skrivefeil og henvisningsfeil/mangler i 
vedtektene.  

Begrunnelse:  I �lfelle feil eter redigering av vedtektene 

Forslagss�ller:  Avdelingsstyret  

Styrets inns�lling: Tiltres 
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