VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM
Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine
medlemmer innen finanssektoren.
§ 1 Formål og virkeområde
Kretsens formål er å samle forbundets medlemmer i finanssektoren i Norge til aktivt
arbeid for de formål som fremgår av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sin
formålsparagraf, § 2.
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.
§ 2 Medlemskap
2.1 Alle arbeidstakere innenfor kretsens organisasjonsområder kan bli medlemmer jfr.
forbundets vedtekter §§ 2 og 3.
2.2 Vilkårene for medlemskap er at medlemmene godtar Landsorganisasjonen, Norsk
Post- og Kommunikasjonsforbund og LO Finans Postkom sine prisipprogram og
vedtekter.
Utmelding skal skje skriftlig.
§ 3 Organisering
Årsmøtet
Kretsstyret
Selskapsstyrene Nets og DNB
§ 4 Årsmøte
4.1 Årsmøtet er kretsens høyeste myndighet.
4.2 Ordinært årsmøte skal avholdes innen 1.april hvert år.
4.3 Innkalling skal av kretsstyret sendes årsmøtets valgte medlemmer senest 2 måneder
før ordinært årsmøte 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
ordinært årsmøte holdes. Saker som ikke er meldt på forhånd og tatt med i innkallingen
til årsmøtet, kan ikke behandles.
4.4 Forslag til dagsorden, forretningsorden, årsberetning og regnskap, skal av
kretsstyret sendes årsmøtets representanter senest 1 uke før ordinært årsmøte.
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4.5 Selskapsstyrene sender over utkast til egne beretninger til kretsstyret senest 2 uker
før årsmøte. Kretsen tar selskapsstyrenes beretninger inn i LO Finans Postkom sin
årsberetning.
4.6 Alle medlemmer kan møte på årsmøtet med tale og forslagsrett, men det er kun de
valgte representantene som har stemmerett. Jf pkt. 4.3.
4.7 I årsmøtet blir alle saker avgjort ved alminnelig flertall, Ved stemmelikhet er forslaget
forkastet. Endring av vedtektene krever 2/3 flertall.
4.8 Kretsstyrets medlemmer har ikke stemmerett i behandling av årsberetningen.
§ 5 Årsmøtets myndighet og oppgaver
Årsmøtet skal behandle og gjøre vedtak i de sakene som er ført opp på den vedtatte
dagsorden.
5.1 Årsmøtet gjør vedtak om den endelige dagsorden og forretningsorden.
5.2 Årsmøtet skal:








vedta kretsens årlige handlingsplaner
behandle årsberetning for krets virksomhet og drift og fremlegge denne for
forbundsstyret
behandle kretsens regnskap
vedta årlig budsjett for kretsen
vedta intern organisering
foreta valg til kretsens organisasjonsledd og andre organisasjonsmessige tillitsverv
behandle lokale vedtekter for kretsen og framlegger disse for forbundsstyret for
godkjenning

5.3 Årsmøte representativt valg
Årsmøtets valgte representanter skal velges for 2 valgår.
Valgte representanter til årsmøtet består av:
Kretsstyret - 4 representanter + 2 personlige vararepresentanter




Kretsleder og nestleder
Nets - 1 representant m/personlig vararepresentant
DNB - 1 representant m/personlig vararepresentant

DNB - Det velges 13 representanter m/personlige vararepresentanter
Nets – Det velges 1 representant m/personlig vararepresentant
Totalt 18 representanter.
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5.4 Valgkomite
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer.
Valgkomiteen har ansvar for årsmøtet, kretsstyret, og selskapsstyrene Nets og DNB.
Årsmøtet velger valgkomite ut fra forslag fra kretsstyret.
5.5 Ekstraordinært årsmøte innkalles av kretsstyret når særlig viktige og uforutsette
situasjoner oppstår, eller at mer enn halvparten av årsmøtets medlemmer krever det.
Innkallingen skal foretas med minimum 8 dagers varsel.
Et ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de sakene som var årsak til
innkallingen.
5.6 Landsmøtet ekstraordinært årsmøte
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.
5.7 Kontrollkomiteen avviklet.
§ 6 Kretsstyret
6.1 Kretsstyret består av kretsleder, nestleder/sekretær, samt en tillitsvalgt fra
Henholdsvis DNB og Nets med personlig vara. Et medlem har ansvar for ungdom.
6.2 Kretsstyret leder kretsens virksomhet i samsvar med vedtekter og vedtak fattet i
kretsen og de overordnede organer.
6.3 Tillitsvalgte har møteplikt. Et medlem som uteblir fra 3 eller flere møter i kretsstyret
uten gyldig grunn, kan utelukkes fra kretsstyret. Vararepresentanter kan innkalles til
møtene og delta med tale og forslagsrett. Kretsstyret tar selv stilling til om andre kan
delta under møtene.
§ 7 Kretsstyrets myndighet og oppgaver
7.1 Kretsstyret kan fatte gyldig vedtak når minst 50 % av kretsstyrets medlemmer er til
stede i møte som er innkalt på lovlig måte. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet avgjør kretsleders stemme.
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 nummererte protokoller fra kretsstyremøtene. Møter avholdes etter
behov.
7.4 Kretsstyret skal:
 oppnevne representanter til utvalg, råd og komiteer mv. begrenset av § 5.
 innkalle, forberede, utarbeide beretning til årsmøte minst 1 gang pr år og forberede
de sakene som skal behandles, jf frister og årsmøteforslag
 følge opp vedtatt budsjett
 holde arbeidsgiver orientert om valg og egen organisering
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overordnet ansvar for lokale tillitsvalgte, fritak fra verv og oversikt over valgte
tillitsvalgte
tilrettelegge for felles medlemsmøter i kretsen
forvalte kretsens midler i samsvar med vedtatt budsjett
tilrettelegge og gjennomføre vervekampanjer

7.5 Kretslederen har ansvar for den daglige ledelse av kretsens arbeid. Kretsleder kan
delegere oppgaver til nestleder/sekretær.
7.6 Foreslå representanter til landsmøte, jf. Postkoms vedtekter § 5.
7.7 Kretsen er bundet av forbundets vedtekter og prinsipprogram og skal ledes i tråd
med disse.(Postkoms vedtekter § 12, pkt.5).
§ 8 Økonomi
Kretsleder er ansvarlig for kretsens økonomi.
Det skal være dobbel godkjenning på alle utbetalinger.
§ 9 Lokale tillitsvalgte
9.1 Kretsen har selskapsstyrer i Nets og DNB, der kretsens medlemmer er ansatt innen
finanssektoren.
Formålet til selskapsstyrene er å ivareta lokale driftsoppgaver og behandle lokale
bedriftsaker som kan løses på lokalt nivå.
Kretsstyret setter opp retningslinjer for selskapsstyrene.
9.2 Selskapsstyrene har felles valgkomite med krets.
Selskapsstyrene setter opp nummererte protokoller fra sine møter
Selskapsstyrene setter opp årsberetning som tas inn i kretsens årsberetning
9.3 Organisering av selskapsstyrene
Selskapsstyrene skal ha leder/nestleder og antall styremedlemmer ut fra antall oppgaver
og arbeidsgivers organisering.
9.4 Andre oppgaver:
 fremme medlemmenes interesser på lokalt nivå
 arrangere verving lokalt
 arrangere lokale medlemsmøter
 formidle informasjon fra lokalt nivå til kretsleder og kretsstyret
§ 10 Feriehjemmene
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.
§ 11 Oppmerksomhet til medlemmene
Kretsen vektlegger god medlemspleie gjennom:
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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.
Det gis blomster ved avgang etter nådd aldersgrense, ved overgang til uførepensjon
og i begravelser
Det kan gis blomster ved sykdom
Kretsen kan representere ved avgang etter oppnådd aldersgrense, ved overgang til
uførepensjon og i begravelser

§ 12 Oppløsning av kretsen
Ved nedleggelse av kretsen, eller oppløsning i den hensikt å slå seg sammen med en
eller flere andre kretser, skal dette formelt vedtas på ordinært eller ekstraordinært
årsmøte i Postkom.
§ 13 Tolkning av disse vedtektene
13.1 Tolkningen 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.
13.2 På samme måte avgjøres også organisasjonsmessige tvistespørsmål som ikke er
direkte løst i vedtektene.
§ 14 Vedtektenes gyldighet
Vedtektene, og endringer av disse, skal legges fram for forbundsstyret for godkjenning.
Vedtektene gjelder umiddelbart etter et ordinært årsmøte.

Note:
Medlemmene i MIRROR Accounting ble overført til Handel og Kontor 1.7.2014.
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