Vedtekter for LO Finans HK
§1
Virkeområde
LO Finans HK er en landsomfattende avdeling for ansatte i finansnæringen, organisert i
Handel og Kontor i Norge.

§2
Formål
LO Finans HK har til formål:
1. Å organisere ansatte i finansnæringen, og å opprette/tilrettelegge for medlemskap av
klubber innenfor næringen.
2. Å påse at de tilsluttede klubber/grupper av medlemmer blir ledet etter felles retningslinjer,
for på denne måte å løse felles problemer, og i samarbeide med alle tillitsvalgte skape et
godt arbeidsmiljø, sikre medlemmene trygge arbeidsforhold foruten å ivareta deres faglige
og sosiale interesser.
3. Å arbeide for at medlemmene får medbestemmelsesrett over sine lønns- og arbeidsvilkår,
å få disse sikret ved overenskomster.
4. Å arbeide for at medlemmene får reell medbestemmelse og medinnflytelse på alle
områder og nivåer i bedriften.
5. Å arbeide for at yrkesinteresser blir ivaretatt og at fordelene som kan oppnås ved
rasjonaliseringstiltak og teknisk utvikling kommer de ansatte til gode.
6. Å arbeide for medlemmenes faglige og organisasjonsmessige oppgaver og interesser
gjennom motivering og opplysningsarbeid.
7. Å behandle spørsmål om opptak eller utelukking av medlemmer.

§3
Medlemskap
A.

Opptak av medlemmer

Alle lønnstakere som har arbeid i det virkeområdet som er bestemt i § 1 og som godkjenner
forbundets vedtekter, kan opptas som medlemmer i klubber/foreninger tilsluttet LO Finans
HK
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B.

Opptak av klubber og foreninger

1. Alle klubber/foreninger av lønnstakere innenfor LO Finans HKs sitt virkeområde, og som
godkjenner LO Finans HK sine vedtekter, kan opptas som medlemmer av LO Finans HK.
For å kunne defineres som godkjent klubb kreves det minimum 10 medlemmer og et
etablert styre. Klubber med mindre enn 10 medlemmer defineres som ikke klubber.
2. De må videre forplikte seg til å følge vedtektene i LO Finans HK. Vedtak om avvikelser
eller tilføyelser til disse vedtekter kan ikke gjøres gjeldende uten at de er godkjent av LO
Finans HK. Tvist om medlemskap i forbundet blir avgjort av forbundsstyret med adgang
til å anke tvisten inn for Landsorganisasjonen.
3. Dersom uriktige og/ eller tilbakeholdte opplysninger som kan ha betydning for
medlemskapet medfører eksklusjon, har den det gjelder ikke krav på tilbakebetaling av
kontingent eller avgift som er betalt.
4. Blir det strid om et medlem har rett til å bli tatt opp eller bli stående i klubben, treffer
styret avgjørelse i saken. Avgjørelsen kan påklages til forbundsstyret.
5. Utmelding må være skriftlig og grunngitt. Når tariffkrav for medlemmene er reist og
saken er under arbeid, kan utmelding fra medlemmer som omfattes av kravet, ikke
godkjennes. Det samme gjelder når anmodning om sympatistreik foreligger.
6. Streike- eller blokadebrytere kan under ingen omstendigheter bli medlemmer før
vedkommende har ordnet sitt mellomværende med forbundet.
7. I alminnelighet skal medlemmene stå tilsluttet klubben på det sted hvor arbeidsplassen
ligger, så fremt det finnes en slik klubb. LO Finans HK kan innvilge unntak fra denne
hovedregel.
8. På steder hvor det er flere direkte medlemmer, kan disse i fellesskap danne en gruppe av
LO Finans HK. Gruppen velger en tillitsvalgt som danner bindeledd med LO Finans HK.
9. På steder der det ikke er klubber, kan medlemmer tas inn direkte.

§4
Innmelding
Medlemmet skal betale kontingent for første måned ved innlevering av
innmeldingsblanketten. Ved trekk av kontingenten i lønn skal kontingenten trekkes i første
avlønning etter at innmeldingsblanketten er undertegnet. LO Finans HK sine vedtekter leveres
medlemmet når første kontingentmåned er betalt.
Medlemmet skal straks gis rettigheter i Grunnforsikringen og Kollektiv hjemforsikring når
innmeldingsblanketten er underskrevet.
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§5
Kontingent
Forbundets representantskap fastsetter kontingenten og fordelingen av den.
Prosentkontingenten beregnes av den enkeltes brutto fortjeneste.
Deler av kontingenten skal dekke forbundets totale premie til Kollektiv hjem og
Grunnforsikringen.
Klubbene i LO Finans HK vedtar selv størrelsen av den klubbkontingent som dens
medlemmer skal betale.
Medlemmer skal betale kontingenten innen utgangen av hver løpende måned. Tillitsvalgte på
arbeidsplassene skal være behjelpelig med at alle medlemmer får ordnet sin kontingent, slik at
ikke medlemmets rettigheter går tapt.
Hvert medlem plikter selv å ta vare på sitt medlemsbevis.

§6
Klubbenes representasjon på årsmøtet i LO Finans HK
Klubbenes årsmøter velger delegat(er) med varadelegat(er) til LO Finans HK sitt årsmøte.
Landsstyret i LO Finans HK er en del av årsmøtet. Delegater og landsstyret har stemmerett.
De etablerte klubbene møter med 1 representant pr. påbegynt 50 medlem. For de banker som
ikke har etablert klubbstruktur, møter til enhver tid den som medlemmene har valgt/utpekt til
sin plasstillitsvalgt.

§7
Årsmøter
Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars.
Årsmøtet kunngjøres med minst 2 måneders varsel.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være kommet til LO Finans HK sitt landsstyre
innen 4 uker før årsmøtet avholdes. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, skal først være
behandlet i den lokale klubbs årsmøte. Direkte medlemmer i LO Finans HK kan fremme egne
forslag overfor årsmøtet.
Minst 2 uker før møtet skal endelig innkalling sammen med årsberetning, foreløpig regnskap
og innkomne forslag sendes ut. Dagsorden skal framgå av kunngjøringen. Andre saker enn de
som er ført opp, kan ikke tas opp til behandling.
På årsmøtet skal foretas valg og behandling av regnskap/revisjonsberetning og årsberetning.
Årsberetning og regnskap/revisjonsberetning skal sendes forbundet umiddelbart etter årsmøtet
sammen med melding om de valg som er foretatt.
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Landsstyret utarbeider forslag til budsjett som legges frem for årsmøte til orientering.
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når landsstyret eller 25 % av medlemmene forlanger
det. Forbundsstyret i Handel og Kontor kan også forlange innkalt til ekstraordinært årsmøte.
På det ekstraordinære årsmøtet kan bare behandles saker som har vært foranlediget til
innkallingen. Slikt årsmøte innkalles med 2 dagers varsel.
På ordinært og ekstraordinært årsmøte blir alle saker, med unntak av dem som etter
vedtektene krever 2/3 flertall, avgjort ved stemmeflertall. I tilfelle av stemmelikhet er
forslaget forkastet.
Skriftlig avstemning skal foretas når 1/5 av møtedeltakerne krever det, med mindre annet er
bestemt.

§8
Landsstyre/Styre
Valg av landsstyre/Styre
For å inneha verv i landsstyre/styre, må en være tilsluttet en tariffavtale og ha et tillitsverv i
egen klubb.
Valg av styre foretas på årsmøte. Styret skal bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær,
WEB-redaktør og 2 styremedlemmer. Ett av styremedlemmene skal være ungdomsrepresentant. Styret velges for 2 år av gangen, dog slik at minst 3 er på valg ved hvert
årsmøte. Det velges to vararepresentanter til styret blant medlemmene av landsstyret.
For å bli valgt, må en ha stemmeflertall.
Landsstyret skal bestå av:
Styret
I tillegg skal landsstyret bestå av representanter fra klubbene
Godkjente klubber med mer enn 150 medlemmer har 2 representanter i landsstyret
Godkjente klubber med mellom 10 - 150 medlemmer har 1 representant i landsstyret
Endringer i representasjon skjer i forbindelse med valg på årsmøtet.
Medlemspleie, informasjon og studieleder konstitueres av landsstyret og velges blant de
øvrige medlemmene i landsstyret.
Klubbene velger sine representanter og vararepresentanter til landsstyret på sine respektive
årsmøter. Endring i representasjon i Landsstyret gjøres gjeldende etter gjennomført årsmøte i
klubbene.
Landsstyret er vedtaksført når over halvparten av medlemmene er til stede. Er det
stemmelikhet, gjør lederens stemme utslaget.
Landsstyret leder LO Finans HK i samsvar med vedtektene og årsmøtets vedtak.
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Landsstyret har den daglige ledelse av LO Finans HK.
Nestlederen skal fungere som leder dersom denne har forfall.
Sekretæren fører møteprotokoll og besørger korrespondansen i samråd med lederen.
Kassereren fører regnskap. Regnskapet skal revideres av det revisjonsfirmaet forbundet til
enhver tid har bestemt.
WEB-redaktøren skal ha det operative ansvar for at de digitale kanalene til enhver tid er
oppdatert med relevant informasjon.
Andre valg
SLA – (De landsomfattende avdelinger)
Årsmøtet velger avdelingens (3) representanter til SLA.
Valgkomité
Årsmøtet velger valgkomité på 5 personer. Valgkomiteens leder velges ved særskilt valg.

§9
LO Finans HK plikter overfor forbundet og Landsorganisasjonen
LO Finans HK skal tilrettelegge opplæring for tillitsvalgte i klubbene. Dette kan skje ved egne
samlinger eller den generelle kursvirksomhet innen Handel og Kontor. LO Finans HK skal
også avholde konferanser for tillitsvalgte i klubbene eller klubbgrupperinger slik at
vedtektenes § 2 kan ivaretas på best mulig måte.
Ingen særorganisasjoner, celler, grupper eller aksjonsutvalg må dannes som har til hensikt å
sette ut av funksjon de regulært opprettede og valgte instanser innenfor fagorganisasjonen,
eller fremme formål som ligger ved siden av fagorganisasjonens.

§ 10
Økonomi
Forbundets representantskap fastsetter forbundskontingenten og fordeling av LO Finans HKs
sine medlemmers kontingentandel ut til LO Finans HK.
Den enkelte klubb kan søke LO Finans HK om driftstilskudd. Driftsbudsjett vedlegges ved
søknad om tilskudd. Det er styret i LO Finans HK som til enhver tid fastsetter det faktiske
tilskuddet. I tillegg kan den enkelte klubb søke LO Finans HK om tilskudd til medlemspleie i
henhold til enhver tids gjeldende retningslinjer.
Klubbene sender inn revidert årsregnskap innen LO Finans HKs sitt årsmøte.
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§ 10-1
Kjøp og salg av egenkapitalbevis og aksjer.
Styret i LO Finans HK beslutter om det skal kjøpes eller selges egenkapitalbevis eller aksjer i
bedrifter hvor vi har medlemmer. Det er kasserer i LO Finans HK som lager innstilling til
styret om endringer i porteføljen.

§ 11
Revisjon og kontroll
Revisjon av LO Finans HKs sitt regnskap utføres av revisjonsfirma valgt av forbundet.
Revisor skal følge de instrukser og pålegg som gis av forbundet/LO Finans HK, såfremt de
ikke strider mot lov, vedtekter eller god revisjonsskikk

§ 12
Utelukking av medlemmer
Om noen har opptrådt som streike- eller blokadebryter, skal vedkommende straks utelukkes
som medlem av LO Finans HK.
Medlem som handler i strid med LO Finans HKs, forbundets eller Landsorganisasjonens
vedtekter, kan utelukkes etter vedtak i styremøte med 2/3 flertall.
Medlem som handler uhederlig eller ukollegialt, kan utelukkes etter vedtak i landsstyremøte
med 2/3 flertall. I stedet for utelukkelse kan man på samme måte gjøre vedtak om suspensjon
for kortere eller lengre tid. Suspenderte medlemmer må i den tid de er suspendert betale
kontingent, men de har ikke anledning til å delta i LO Finans HKs aktiviteter og har ingen
rettigheter i forbundet i den tid suspensjonen varer.
Om en slik sak er på dagsorden, har landsstyret i LO Finans HK plikt til å varsle
vedkommende slik at medlemmet kan være til stede på landsstyremøte og forsvare seg.
Den som blir utelukket etter dette vedtak, kan klage til forbundsstyret som tar endelig
avgjørelse. Slik klage må være kommet til forbundsstyret innen 2 måneder etter at vedtaket er
gjort. Den har ikke oppsettende virkning.
Utelukking av medlemskap fører alltid med seg at medlemmet mister alle tillitsverv i
fagbevegelsen og kan heller ikke delta i fagforeningsmøter.

§ 13
Suspensjon fra tillitsverv, oppsigelse og avskjedigelse
Såfremt et medlem av landsstyret gjør seg skyldig i straffbar eller uredelig handling, kan
styret suspendere vedkommende fra tillitsverv.
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Suspensjonen skal straks innberettes til forbundsstyret til behandling.
Godkjenner forbundsstyret suspensjonen rykker 1. varamann opp som landsstyremedlem i
stedet for den suspenderte.
Har den suspenderte full lønn som tillitsvalgt, kan suspensjonen skje med eller uten bibehold
av lønnen.
Den suspenderte kan innen 1 måned etter at vedkommende har fått varsel om suspensjonen
påklage denne for forbundsstyret.
Når saken er endelig avgjort, kan landsstyret i LO Finans HK ta opp spørsmålet om
utelukking av den suspenderte.
Ansatte funksjonærer i LO Finans HK kan sies opp av landsstyret med de frister som er
fastsatt i tilsettingsvilkårene. De kan avskjediges av landsstyret om det mener å ha rettslig
grunnlag for det.

§ 14
Utmelding og oppløsning av LO Finans HK
Utmelding av forbundet kan bare skje når forslag om det vedtas på ordinært årsmøte når 2/3
flertall av LO Finans HK sine medlemmer krever det. Votering skal foregå hemmelig ved
skriftlig avstemming blant delegatene på årsmøtet.
Avstemningen skal skje under forbundets kontroll. I tilfelle utmeldelse vedtas i samsvar med
det som er nevnt foran kan medlemskapet i forbundet sies opp med 6 måneders varsel, men
forbundet kan i mellomtiden kreve avholdt ny avstemning blant medlemmene ved innkalling
til ekstraordinært årsmøte, hvor avstemningen foregår etter samme regler og på samme måte
som nevnt ovenfor.
Trer LO Finans HK ut av forbundet, har LO Finans HK og medlemmene ikke rett til å få
tilbakebetalt midler. De har heller ikke noe som helst krav på forbundets understøttelse.
Fortsetter noen som direkte medlemmer, beholdes de opparbeidede rettigheter, såframt ingen
andre bestemmelser i vedtektene er til hinder for det.
LO Finans HK kan ikke oppløses uten forbundsstyrets godkjenning om ikke forbundsstyret
gjør vedtak om noe annet. Om LO Finans HK oppløses, tilfaller aktiva forbundskassen om
ikke forbundsstyret gjør vedtak om noe annet.

§ 15
Tolking av vedtektene
Tolking av vedtekter og tvister om hvordan de skal forstås, kan ikke prøves ved de sivile
domstoler. De blir avgjort av forbundsstyret med rett til å klage til førstkommende landsmøte.
På samme måte avgjøres organisasjonsmessige tvistespørsmål som ikke direkte løses i
vedtektene.
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§ 16
Særvedtekter
Om LO Finans HK finner det nødvendig, har den rett til å gjøre vedtak om tillegg til disse
vedtektene for sin lokale virksomhet. De skal legges fram for forbundsstyret og godkjennes av
det.

§ 17
Endring av vedtektene
Endring av vedtektene kan kun gjøres på årsmøte eller ekstra ordinært årsmøte og da med 2/3
flertall.

§ 18
Sammenslutning av de Landsomfattende avdelinger - SLA.
LO Finans HK er medlem av SLA som har til formål å fremme samarbeid i faglige, politiske
og organisatoriske sammenheng mellom landsomfattende avdelinger opptatt i Handel og
Kontor i Norge.
Valg til styret i SLA gjøres på LO Finans HK sitt årsmøte.

§ 19
Honorarer
For hele eller deler av styret i LO Finans HK, kan årsmøtet vedta styrehonorar i LO Finans
HK. Årsmøtet fastsetter honorarets størrelse.

§ 20
Ikrafttreden
Disse vedtektene trer i kraft fra 31. mars 2016.
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