VEDTEKTER
for
Vestlandet krets av
NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND
§ 1 KRETSENS NAMN
Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund
§ 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE
Vestlandet krets er tilsluttet Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund som underavdeling og
erkjenner forbundets til enhver tid gjeldende vedtekter. Kretsens virkeområde bestemmes til
enhver tid av Landsstyret.
§ 3 FORMÅL
Kretsens formål er å samle forbundets medlemmer innen kretsens geografiske virkeområde
til aktivt arbeid for de formål som fremgår av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sin
formålsparagraf.
1. Kretsene ledes av et bredt sammensatt styre, med representanter for medlemmene i
virksomheter/selskaper/divisjoner innenfor kretsens område.
2. Kretsen skal ivareta partsforholdet overfor arbeidsgiver
3. Kretsene har ansvaret for det faglig-politiske arbeidet lokalt. De skal være bindeleddet
mellom medlemmer og forbundsstyret, samt representere medlemmene i forhold til
andre organisasjoner på eget nivå.
4. Kretsane skal bidra til at organisering og valordning for tillitsvalte innanfor kretsens
organisasjonsområde, sikres.
§ 4 MEDLEMSKAP
Som medlemmer av kretsen opptas alle arbeidstakere innen kretsens virkeområde, som er
nevnt i forbundets vedtekter § 2 og § 3. Utmelding skal skje skriftlig.

§ 5 KONTINGENT
Retningslinjene for kontingent fastsettes av forbundet. Årsmøtet kan gjøre vedtak om trekk til
kretsens gavekasse.

§ 6 KRETSENS ORGANER
1) Årsmøtet
2) Representantskapet
3) Kretsstyret

§ 7 ÅRSMØTET
1. Årsmøtet er kretsens øverste myndighet
2. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars.
3. Årsmøtet er satt sammen av representantskapet inkludert kretsstyret og 1- en
representant fra hvert plasstillitsvalgtområde samt 1 representant for hvert 20.
medlem ved hver driftsenhet. Representantene fra enhetene velges blant og av
medlemmene i driftsområdet, med vara i rekkefølge.
Representantskapet kan ikke utgjøre 1/3 del eller mer av delegatene på et årsmøte.
Dersom en slik situasjon kan oppstå skal representantskapet endre forholdstallet.
Representantene skal velges innen 31. januar.
Kretsstyret, i samarbeid med de plasstillitsvalgte, er ansvarlig for å arrangere valgene.
Postpensjonistenes Landsforbund har en delegat til årsmøtet. Delegaten skal
oppnevnes av avdelingene i PPL i Sogn og Fjordane, Bergen og Sunnhordland.
Leder for valgkomiteen deltar på årsmøte med tale og forslagsrett.
Årsmøtet er åpent for alle medlemmer av Vestlandet krets. Alle medlemmer har tale
og forslagsrett til årsmøtet, kun de valgte representantene har stemmerett.
4. Årsmøtet kunngjøres med minst 8 – åtte ukers varsel.
5. Forslag til årsmøtet skal være kretsen i hende 4 – fire uker før årsmøtet. Forslag som
kommer inn etter fristen kan ikke kreves behandlet.
6. Årsmøterepresentanter innkalles med minst 2 – to ukers varsel. Dagsorden skal gå
frem av innkallingen. Årsrapport, regnskap, forslag til budsjett for kommende år og
valgkomiteens innstilling til valg på årsmøtet skal sendes ut samtidig med
innkallingen. Andre saker enn de som er ført opp på dagsorden kan ikke tas opp til
behandling.
7. Vedtak avgjøres med alminnelig flertall (unntatt vedtektsendringer jf. § 22 og vedtak
ihht § 8 pk.2)
Valg avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet foretas bundet omvalg.
§ 8 ÅRSMØTETS MYNDIGHET OG OPPGAVER
1. Årsmøtet skal behandle:
- kretsens årsrapport
- vedtektsendringer
- innkomne forslag
- handlingsplan for kommende år
- budsjett for kommende år, herunder lønn/honorar til tillitsvalgte.
- andre saker på den godkjente dagsorden
Medlemmene i kretsstyret har ikke stemmerett under behandling av årsmelding.
2. Kretsens regnskap legges frem for årsmøtet til orientering.
3 Årsmøtet skal velge:
Et kretsstyre på 9 personer:
- kretsleder 2 år
- nestleder 2 år
- Ungdomstillitsvalgt
- 6 styremedlemmer
2 fast møtende varamedlemmer.

Kretsstyret velges i nummerert rekkefølge der tjenestefriuttaket er bestemt av
rekkefølgen man er valgt i. Kretsleder og nestleder velges annen hvert år,
ungdomstillitsvalgt, styremedlemmer og varamedlemmer velges for 1 år.
Det skal tas rimelig hensyn til kjønn, alder, geografi og størrelse på divisjonene.
4. Årsmøtet skal også velge:
a) representantskap bestående av 23 medlemmer inkl kretsstyret
b) valgkomité bestående av leder, 4 medlemmer og 2 vara medlemmer
c) hyttestyrer, hvert styre bestående av leder og inntil 4 medlemmer
5. Valgkomitéen innstiller på punkt 3 og 4 med unntak av 4b). Representantskapet
innstiller på punkt 4.b

§ 9 REPRESENTANTSKAP
Representantskapet er kretsens høyeste organ mellom årsmøtene.
Representantskapet består av 23 medlemmer, inkludert kretsstyret. Representantskapet er
bredt sammensatt, med representanter for medlemmene i virksomheter/selskaper/divisjoner
innenfor kretsens område.
Det er møteplikt til representantskapet. Kretsleder er leder av representantskapet.
Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør kretslederens stemme.
Kretsstyret har ikke stemmerett ved behandling av årsrapport.
Møter avholdes så ofte som en anser det nødvendig, dog minst 2 ganger i året
Det pålegges representantskapet:
-

-

påse at kretsen blir drevet i samsvar med vedtekter og handlingsplan
å behandle årsberetning og regnskap, samt andre saker som skal frem for årsmøte.
Å utnevne kontrollutvalg på 3 personer i representantskapet som gjennomgår
kretsstyreprotokoller og kvartalsvise regnskap
Å innstille til valgkomité. Leder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
å behandle og vedta generelle retningslinjer for kretsens arbeid, Samt å svare på
saker som kretsstyret ber om uttalelse på.
Kunne vedta endringer i kretsens retningslinjer
I eget møte å behandle forbundets landsmøtedagsorden for deretter å velge
representanter til landsmøtet
Foreta suppleringsvalg til kretsstyret, representantskap og valgkomité
Representantskapet legger frem for årsmøtet forslag på honorar/lønn og
møtegodgjørelse for kretsens tillitsvalgte i kommende arbeidsperiode. Årsmøtet
behandler og vedtar honorar/lønn og møtegodtgjørelse.
fastsette nytt forholdstall for valg av delegater til årsmøtet dersom
representantskapet vil utgjøre 1/3 del eller mer av årsmøtet.

§ 10 VALGKOMITÉ
1. Valgkomiteen har som oppgave å innstille til følgende:
- valg som foretas på kretsens årsmøte (Jf. § 8 p.3 og 4 unntatt 4b)
- valg av landsmøterepresentanter med vararepresentanter
(Jf. forbundets vedtekter § 5)
2. Innstillingene overleveres kretsen etter frister gitt av kretsstyret.

§ 11 KRETSSTYRET
1. Kretsstyret er sammensatt av kretsleder, nestleder, ungdomstillitsvalgt, 6
styremedlemmer og 2 fast møtende varamedlemmer.
2. Kretsstyret utnevner partsforhold, sekretær, studiesekretær og feriehjemsleder.
3. Kretsstyret kan fatte bindende vedtak når minst 5 av de faste medlemmer i styret er
tilstede. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør
kretsslederens stemme.
4. Ved fravær vil nestleder fungere som kretsleder. Ved lengre fravær for medlemmer av
kretsstyret vil representantskapet oppnevne nye medlemmer. Ved behov i
årsmøteperioden utnevner kretsstyret ungdomstillitsvalgt.
5. Kretsstyret tar selv stilling til om andre kan være til stede under møtene.

§ 12 KRETSSTYRET SINE OPPGAVER
1. Kretsstyret skal lede kretsen etter vedtektene, prinsipprogram, handlingsplaner og
øvrige vedtak foretatt av høyere organ og forvalte kretsens midler etter gjeldene
vedtak.
2. Kretsstyret skal ivareta partsforholdet overfor arbeidsgiver.
3. Kretsstyret er ansvarlig for daglig drift av kretsen og skal i tillegg utføre oppgaver og
plikter pålagt av forbundet sine overordnede organ og av årsmøtet.
4. Kretsstyret skal bidra til at organisering og valgordning for tillitsvalgte, innenfor
kretsens organisasjonsområde, sikres.
5.

Kretsstyret kan innstille eller oppnevne representanter til styrer, råd og utvalg av
organisatorisk art.

6. Kretsstyret fastsetter møtetid og –sted, og er ansvarlig for kunngjøring og innkalling
til årsmøtet.
7. Kretsstyret skal bistå de plasstillitsvalgte og medlemmene i kretsen. Det er
kretsleders og kretsstyrets plikt å yte medlemmene all mulig støtte i faglige og
tjenestelige saker.
8. Kretsstyret skal se til at Hovedavtalen og andre lover og avtaler som gjelder blir fulgt
og respektert.
9. Kretsstyret skal også:
 utarbeide årsrapport
 beregne kretsens inntekter og utgifter og legge frem for årsmøtet forslag til budsjett
for kommende periode
 behandle andre saker som blir lagt frem for styret
 innkalle representantskapet og forberede de sakene som skal behandles
 arrangere medlemsmøter, konferanser, kurs og andre medlemsaktiviteter
 ajourholde medlemsregisteret












representere kretsen i forhold til media
arrangere valg av årsmøterepresentanter (Jf. § 7 pk.3)
arrangere valg av landsmøterepresentanter (Jf. forbundets vedtekter § 5 del A og B)
sette frister for valgkomiteen (Jf. § 10 pk. 2)
utarbeide forslag til handlingsplan på bakgrunn av aktiviteter i regi av kretsen
arrangere suppleringsvalg i perioden
behandle søknader om fritak frå verv
holde arbeidsgiverne informert om hvem som er valgt til tillitsverv i kretsen.
være bindeledd mellom medlemmer, divisjonsutvalget og forbundsstyret
representere medlemmene i forhold til andre organisasjoner på eget nivå
§ 13 PLASSTILLITSVALGTE

Alle medlemmer skal ha en plasstillitsvalgt å forholde seg til.
Plasstillitsvalgte skal velges av og blant medlemmene vedkommende skal representere.
Det velges også en vara til den plasstillitsvalgte.
Den plasstillitsvalgte skal:
-

-

Gjennomføre valg av ny tillitsvalgt på arbeidsplassen innen 31. januar
ha medlemskontakt med medlemmene vedkommende er valgt av og blant
fremme medlemmenes interesser og ta opp saker på sitt nivå for å løse disse
arrangere medlemsmøter, eller bistå kretsstyret med dette
drive medlemsverving og medlemspleie
gi tilbakemeldinger til kretsstyret om forhold knyttet til medlemskap og
lignende, så som pensjoner, permisjoner, medlemmer som slutter, langvarig
sykefravær og dødsfall
gi nødvendig informasjon til lokal ledelse
være bindeledd mellom det enkelte medlem og kretsstyret
§ 14 ÅRSRAPPORTER

Feriehjemstyrene, arbeidsutvalg, avdelinger, tillitsutvalg som har sitt virkeområde innenfor
Vestlandet krets og de forskjellige komiteer skal sende inn årsrapport til kretsstyret, hvert år
innen den frist kretsstyret vedtar.

§ 15 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
1. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når flere enn 25 % av de aktive medlemmene i kretsen
krever det.
2. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av representantskapet når særlig viktige og uforutsette
situasjoner oppstår.

§ 16. 25 ÅRS MEDLEMSKAP
Medlemmer med 25 års medlemskap tildeles en gave fra kretsen.

§ 17 LØNN OG GODTGJØRELSER
1. Medlemmer og tillitsvalgte på oppdrag for kretsen får dekt utgifter til kost og losji etter
forbundets satser.
2. Lønn/honorarer og møtegodtgjørelser avgjøres av årsmøtet i forbindelse med
budsjett. Dette etter forslag fra kontrollutvalget. (Jf. § 9 strekpunkt 8)

§ 18 REGNSKAP OG REVISJON M.M.
1. Økonomiske erklæringer i kretsens navn må utstedes skriftlig og undertegnes av
kretsleder og en av de øvrige på tjenestefri. I kretsleders fravær, av nestleder eller en
av de øvrige på tjenestefri i tråd med forbundets vedtekter.
2. Kretsleder har ansvar for kretsens aktiva, og for at lokale regnskapsoppgaver gjøres
til rett tid.
3. Midler ut over behovet til daglig drift, skal settes inn på konti som gir høy avkastning.
Likevel med rimelige hensyn til behovet for raskt å kunne frigjøre nødvendige midler.

§ 19 Tolkning av vedtektene mv.
Spørsmål om tolkning av vedtektene og tvister om hvordan de skal forstås avgjøres av
forbundsstyret. Forbundsstyrets vedtak kan ankes til landsstyret, uten at anken har
oppsettende virkning.
Endringer i vedtektene gjelder umiddelbart etter at de er vedtatt/endret med 2/3 flertall i et
ordinært årsmøte.
§ 21 OPPLØSNING
Ved oppløsing av kretsen tilfaller kretsens aktiva og passiva Norsk Post- og
Kommunikasjonsforbund.

§ 22 IKRAFTTREDEN
Disse vedtektene ble vedtatt første gang på kretsens konstituerende årsmøte 31. oktober
2011, med endringer gjort 20.mars 2015. De trer i kraft straks med forbehold om godkjenning
av forbundsstyret. (Jf. forbundets vedtekter § 12 A p.2 f))

