VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM
Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014

LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer
innen finanssektoren.
§ 1 Formål
Kretsen skal arbeide for sine medlemmers interesser i tråd med gjeldende vedtekter,
retningslinjer og handlingsplaner.
Kretsen skal arbeide for å fremme sosiale, miljømessige og faglige interesser, samt
fremme studie- og opplysningsarbeid blant medlemmene.
Medlemmenes interesser og medbestemmelse utøves gjennom kretsens tillitsvalgte.
Kretsens formål er å samle forbundets medlemmer i finanssektoren til aktivt arbeide, slik
det fremgår av formålsparagrafen i forbundets vedtekter.
Kretsen er bundet av forbundets vedtekter og prinsipprogram og skal ledes i tråd med
disse. Kretsens vedtekter er en tilpasning/presisering av forbundets sentrale vedtekter.
§ 2 Medlemskap
2.1 Alle arbeidstakere innenfor kretsens organisasjonsområder kan bli medlemmer jfr.
forbundets vedtekter § 3.
2.2 Vilkårene for medlemskap er at medlemmene godtar Landsorganisasjonen, Norsk
Post- og Kommunikasjonsforbund og LO Finans Postkom sine vedtekter.
§ 3 Kretsens bestemmende organer
Årsmøte LO Finans Postkom
Kretsstyret
Selskapsstyrene Nets, MIRROR Accounting og DNB
§ 4 Representantskapet
4.1 Årsmøtet er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund LO Finans Postkom høyeste
myndighet.
Medlemmer som ikke er valgte representanter har møterett på årsmøtet
4.2 Ordinært årsmøte skal avholdes innen 1.april hvert år.
4.3 Innkalling skal av kretsstyret sendes årsmøtets medlemmer senest 2 måneder før
ordinært representantskapsmøte og publiseres/legges ut på nettsiden www.lofinans.no.
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være kretsstyret i hende 3 uker
før ordinær årsmøte holdes. Saker som ikke er meldt på forhånd og tatt med i
innkallingen til årsmøtet, kan ikke behandles.
4.3 Forslag til dagsorden, forretningsorden, årsberetning og regnskap, skal av
kretsstyret sendes årsmøtetsrepresentanter senest 1 uke før ordinært årsmøte.
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4.4 Selskapsstyrene sender over utkast til egne beretninger til LO Finans Postkom
senest 2 uker før årsmøte. LO Finans Postkom tar selskapsstyrenes beretninger inn i LO
Finans Postkom sin årsberetning.
§ 5 Årsmøtets myndighetsområde
5.1 Årsmøtet gjør vedtak om den endelige dagsorden og forretningsorden.
5.2 Årsmøtet skal vedta kretsens årlige handlingsplaner, årsberetning og vedtekter.
5.3 Årsmøtet skal vedta årlige budsjetter for kretsen.
5.4 Årsmøtet behandler regnskap før fremleggelse for forbundsstyret.
5.5 Kretsstyret har ikke stemmerett i avstemninger om årsberetning og regnskap.
5.6 Representativt årsmøte
Årsmøtet skal velges for 2 valgår.
Representanter til årsmøtet består av:
Kretsstyret - 5 representanter
MIRROR Accounting – 1 representant m/personlig vararepresentant
Nets – 1 representant m/personlig vararepresentant
DNB - Fra tillitsutvalgene (TU) velges det 12 representanter m/personlige
vararepresentanter ut fra antall medlemmer innen utvalgene pr 1.januar valgåret.
Øvrige – 1 representant m/personlig vararepresentant pr 1.januar valgåret.
Totalt 20 representanter.
Valgkomite
Valgkomite bestående av leder og 2 medlemmer.
Valgkomiteen har ansvar for LO Finans kretsstyret, årsmøtet LO Finans Postkom og
selskapsstyrene Nets, MIRROR Accounting og DNB.
5.7 Saker blir avgjort med alminnelig flertall, med unntak av vedtektsendringer som
krever 2/3 flertall.
5.8 Ekstraordinært årsmøte innkalles av kretsstyret dersom det er behov for det, eller at
mer enn halvparten av representantskapets medlemmer krever det.

5.9 Landsmøtet
Forbundsstyrets forslag til dagsorden på Landsmøtet skal gjøres kjent for Årsmøtet før
valg av representanter. Valg skal skje på et særskilt møte i årsmøtet i tråd med
Postkoms vedtekter og rutiner.
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§ 6 Kretsstyret
6.1 Kretsleder, nestleder/sekretær, samt en tillitsvalgt fra hvert av de selskapene som
LO Finans organiserer i med personlig vara.
6.2 Kretsstyret leder kretsens virksomhet i samsvar med vedtekter og vedtak fattet i
kretsen og de overordnede organer.
§ 7 Kretsstyrets myndighetsområde
7.1 Kretsstyret kan fatte gyldig vedtak når minst 50 % av kretsstyrets medlemmer er til
stede i møte som er innkalt på lovlig måte.
Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
7.2 Saker som ikke kan løses av kretsstyret enten ved forhandlinger/drøftinger, eller på
annen måte, tas opp med forbundet for eventuell videre behandling.
7.3 Det skal føres protokoll fra kretsstyremøtene.
7.4 Kretsstyret skal:
- oppnevne representanter til utvalg, råd og komiteer mv. begrenset av § 5.
- innkalle til Årsmøtet minst 1 gang pr år og forberede de sakene som skal behandles
- følge opp vedtatt budsjett
7.5 Lederen har ansvar for den daglige ledelse av kretsens arbeid, herunder regnskap
og forretningsdrift.
7.6 Tillitsvalgte har møteplikt til sine respektive møter. Uteblir et valgt eller oppnevnt
medlem fra 3 møter i perioden uten at det melder gyldig forfall, skal det
velges/oppnevnes nytt medlem.
7.7 Foreslå representanter til landsmøte, jf. Postkoms vedtekter § 5.
§ 8 Kontrollkomiteen UTGÅR
§ 9 Feriehjemmene
9.1 Kretsens feriehjem skal drives og administreres gjennom kretsens representasjon i
Samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget består av valgte representanter fra
eierkretsene LO Finans Postkom og Oslo, Akershus og Østfold krets.
§ 10 Oppmerksomhet til medlemmene
10.1 Ved 40 års uavbrutt medlemskap i LO, jfr. Forbundets vedtekter, § 24 Del A skal
kretsen overrekke veterannål og honnørgave til jubilantene.
Ved 25 års uavbrutt medlemsskap i LO, deles ut blomster.

10.2 Det gis blomster ved avgang etter nådd aldersgrense og ved overgang til
uførepensjon. Det kan gis blomster ved sykdom og begravelse.
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10.3 Kretsen representerer vanligvis ved avgang etter nådd aldersgrense, ved overgang
til uførepensjon og i begravelser.
§ 11 Oppløsning av kretsen
11.1 Kretsen kan ikke oppløses uten forbundets godkjennelse.
11.2 Om kretsen oppløses, tilfaller kretsens aktiva forbundskassen.
§ 12 Tolkning av disse vedtektene
12.1 Tolkingen av disse vedtekter og tvister om hvordan de skal forstås, blir avgjort av
forbundsstyret med rett til å klage til landsstyret eller førstkommende landsmøte, jfr.
Forbundets vedtekter § 27.
12.2 På samme måte avgjøres også organisasjonsmessige tvistespørsmål som ikke er
direkte løst i vedtektene.
§ 13 Forbundets godkjenning av vedtekter
Vedtektene, og endringer av disse, skal legges fram for forbundsstyret for godkjenning.
§ 14 Endring av vedtektene
Vedtektene kan bare endres av et ordinært representantskapsmøte og da med 2/3
flertall (kvalifisert).

Justeres ved neste årsmøte 2015
MIRROR Accounting ble overført til Handel og Kontor 1.7.2014 godkjent av Postkom.
Endringen berørter kretsens sammensetning i årsmøtet, kretsstyret og selskapsstyrer
innen kretsen.
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