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NJF i 120 år 

Tett på i 120 år

Norsk Jernbaneforbunds  
61. ordinære landsmøte

18. – 21. november 2012
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Sak 1. Skal geografisk område for foreninger fortsatt være gamle distriktsgrenser? 

Forbundsstyret bør definere  organisasjonsområdene.  Utfra dette støtter utvalget seg til at § 3 B2 
(forbundets normalvedtekter) kan endres slik vedtektsgruppa foreslår: 

§3B.p.2.   

Ikke mer enn en forening i samme fag eller yrke i samme organisasjonsområde kan opptas i 
forbundet. I enkeltstående tilfeller kan enkeltmedlemmer etter søknad opptas i annen gruppe etter 
forbundsstyrets vedtak. 

Forslag til endring: 

Opprettelse av forening krever godkjenning i forbundsstyret. Ikke mer enn en forening i samme fag 
eller yrke i samme organisasjonsområde kan opptas i forbundet. Forbundsstyret definerer 
organisasjonsområdet. I enkeltstående tilfeller kan enkeltmedlemmer etter søknad opptas i annen 
gruppe etter forbundsstyrets vedtak. 

 

 

 

 

Sak 2.  Mulighet for representantskap for vanlige foreningsledd. 

Utvalget ønsker at det i teksten i  §4 pkt. 7b (forbundets normalvedtekter) strykes «også årsmøtet».  
Det betyr at teksten som står igjen vil lyde: «Frittstående landsforeninger kan velge å erstatte 
medlemsmøter med representantskapsmøter, men ikke årsmøtet».   

Forslag fra utvalget til forbundsstyret/landsmøtet: Etter søknad fra enkeltforening kan 
forbundsstyret vedta utprøving av representantskapsordninger som supplement/ erstatning for 
medlemsmøter i foreningene. 

 

 

 

Sak 3.  Opprettelse av et ungdomsutvalg. Innspill fra Strategi- Ungdom og handlingsplan gruppa. 

Utvalget støtter vi forslaget til retningslinjer som er foreslått av flertallet i Strategiutvalget: 

 

 

 

 

Retningslinjer for Ungdomsarbeid i NJF 2012-2016 

Hensikt 

Ungdomsutvalget i Norsk Jernbaneforbund skal være et organ for forbundets unge medlemmer og har som 
formål og: 

1. Arbeide for økt fokus på ungdomsarbeid i foreninger, klubber, landsråd og landsforeninger 

2. Arbeide aktivt med skolering av unge tillitsvalgte gjennom kurs, konferanser og andre arenaer som er 
hensiktsmessige 

3. Bidra til å planlegge og å gjennomføre lokale arrangementer og samlinger for unge medlemmer i 
samråd med de lokale organisasjonsleddene 

Aktivitet 

1. Ungdomskonferansen 

2. Ungdomsutvalget 

 Ungdomskonferansen 

1. Ungdomskonferansen skal avholdes årlig på tid og sted som fastsettes av ungdomsutvalget seinest 6 
måneder før den avholdes 

2. Aldersgrense for deltakelse på Ungdomskonferansen er 30 år 

3. Ungdomsutvalgets årsberetning legges fram for Ungdomskonferansen 

4. Vedta årlig handlingsplan for Ungdom i Norsk Jernbaneforbund basert på forbundets Ungdomspolitiske 
plattform 

Ungdomsutvalget 

Forbundsstyret oppnevner Ungdomsutvalget basert på innspill fra landsforeninger og landsråd. Utvalget 
konstituerer seg sjøl. 

Ungdomsutvalget består av 6 medlemmer + vararepresentanter. 

Leder (NJF s Ungdomsrepresentant, tiltrer forbundsstyret i Norsk Jernbaneforbund med tale og forslagsrett)  

Alle utvalgsmedlemmer oppnevnes for to år. Leder og nestleder velges annen hvert år, for to år om gangen.  

Det er møteplikt i utvalget, forfall må meldes. 

 Handlingsplan 

Handlingsplanen er styrende det kommende året for Ungdom i Norsk Jernbaneforbunds gjøremål. Aktivitetsplan 
og forslag til budsjett legges fram for forbundets opplysningssekretær. 

 Kontrollkomiteen i Norsk JernbaneforbundUngdomsutvalget skal legge fram møtereferater til komiteen. 
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Administrasjonen innstiller: Tiltres. 

Sak 3 behandles under sak 9a, Ungdomspolitisk plattform. 

 

Forbundsstyret innstiller: Forslaget tiltres. 
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