Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015

Vedtekter

Arbeiderbevegelsens Presseforbund
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§ 1 ARBEIDERBEVEGELSENS PRESSEFORBUND
er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) og er en sammenslutning av redaksjonelt
ansatte og ledere i norske mediebedrifter.
§ 2 FORMÅL
1. Forbundet skal organisere medlemmer innenfor forbundets virkeområde i tilslutning til LO.
2. Forbundet skal fremme medlemmenes interesser i faglige-, pressefaglige-, sosiale-,
kulturelle- og utdanningsmessige spørsmål, alene eller i samarbeid med andre
organisasjoner.
3. Forbundet kan bistå medlemmer i faglige spørsmål, men med unntak av spørsmål knyttet
til lønns- og arbeidsvilkår som ivaretas av andre faglige organisasjoner.
Forbundet skal ikke ta standpunkt i arbeidskonflikter der forbundets medlemsgrupper står
mot hverandre.
4. Forbundet skal påse at lokale avdelinger blir ledet etter felles retningslinjer, for på den
måten å skape enhet og kraft i arbeidet.
5. Forbundet skal realisere arbeidsprogram og andre vedtak som landsmøtet vedtar for
landsmøteperioden.
§ 3 MEDLEMSKAP
Følgende har adgang til medlemskap:
1. Redaksjonelt ansatte, herunder redaktører og redaksjonelle ledere, i norske
mediebedrifter.
2. Direktører og andre i administrative lederstillinger i norske mediebedrifter.
3. Frilansere og skribenter som har denne virksomheten som hovedinntektskilde.
4. Personer med tilknytning til informasjon, opplysningsvirksomhet og utdanning i
arbeiderbevegelsens organisasjoner.
5. Medlemmer som fratrer sin stilling som følge av alder, sykdom eller uførhet kan fortsette
som medlem.
6. Medlemmer som går over til en stilling utenfor mediebransjen forutsatt at dette ikke er i
konflikt med andre LO-tilknyttede forbunds tariffområde.
7. Forbundsstyret kan etter søknad innvilge medlemskap til deltidsansatte og frilansere selv
denne virksomheten ikke er hovedinntektskilde, men har en annen tilknytning som gjør
medlemskap naturlig.
8. Forbundsstyret kan etter søknad innvilge medlemskap til personer med hovedinntektskilde
fra virksomhet med naturlig tilknytning til mediebransjen forutsatt at dette ikke er i konflikt
med andre LO-tilknyttede forbunds tariffområde.
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Før behandling av søknader i henhold til punkt 7 og 8 skal forbundsstyret innhente uttalelse
fra den avdelingen som søkeren eventuelt vil bli tilknyttet.
§ 4 RETTIGHETER OG PLIKTER
Alle som har betalt sin kontingent har fulle rettigheter som naturlig følger av medlemskapet.
Medlemmene plikter arbeide for forbundets interesser som nedfelt i vedtekter og lovlige
fattede vedtak i forbundets organer, herunder å bidra til at flest mulige i henhold til §1 og 3 i
disse vedtekter står tilsluttet forbundet.
Hvis et medlem skifter arbeidsgiver, adresse eller andre opplysninger skal vedkommende
melde fra om dette til forbundet sentralt.

§ 5 FORBUNDETS OPPBYGGING
1. Forbundets organer er:
 Landsmøtet
 Landsstyret
 Forbundsstyret
 Avdelinger
2. I alle bedrifter hvor forbundet har medlemmer, bør det være en egen avdeling som står i
forbindelse med forbundet, og utfører de oppdrag som forbundet og avdelingen vedtar.
3. Der det anses som hensiktsmessig kan det etableres avdelinger som dekker flere bedrifter
innenfor et geografisk område, og som står i forbindelse med forbundet og utfører de
oppdrag som forbundet og avdelingen vedtar.
4. Medlemmer i bedrifter eller områder uten egen avdeling, tilknyttes en egen landsavdeling
som er likestilt med og har samme rettigheter som øvrige avdelinger i forbundet.
§ 6 ORDINÆR KONTINGENT
1. Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet.
2. Medlemmer under utdanning betaler utdanningskontingent. Denne fastsettes av
forbundsstyret og skal være på linje med andre LO-tilknyttede forbunds
utdanningskontingent.
3. Pensjonister kan fritas helt eller delvis for kontingent av forbundsstyret, men må likevel
betale forsikringspremie.
4. I tillegg til kontingenten landsmøtet vedtar, bør de lokale avdelingene fastsette en
passende kontingent til dekning av egen administrasjon og virksomhet.
§ 7 INNBETALING AV KONTINGENT
1. Kontingenten innbetales forskuddsvis for hvert halvår. Forbundet oppretter trekkordninger
der dette er mulig. For enkeltmedlemmer innkreves kontingenten individuelt.
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2. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et halvt år, blir betraktet som uttrådt av
forbundet. Medlemmet skal ha skriftlig melding om dette.
§ 8 EKSTRAKONTINGENT
1. Hvis den fastsatte kontingent ikke strekker til for å dekke forbundets utgifter, kan
forbundsstyret utligne ekstrakontingent.
2. Ekstrakontingent betales i sin helhet av medlemmene og må være innbetalt til forbundet
innen den fristen forbundsstyret fastsetter.
§ 9 REVISJON OG KONTROLL
1. Forbundets regnskaper skal revideres av LOs revisjonskontor.
2. Revisjonen skal utføre sitt oppdrag kritisk og tallmessig i samsvar med god revisjonsskikk
og forbundets vedtekter. Regnskapene skal revideres fortløpende og revisjonen skal påse at
regnskapene føres og avsluttes i overensstemmelse med grunnsetningene for ordentlig
regnskapsførsel.
3. Revisjonen skal kontrollere at bokførte verdipapirer, utestående fordringer og andre
eiendeler er reelle. Enhver verdikontroll og revisjonsantegnelse skal føres inn i en autorisert
revisjonsprotokoll.
Revisjonsprotokollen skal forelegges forbundsstyret. Forbundets leder og kasserer skal
attesterer at dette har skjedd.
4. Revisor skal utarbeide en revisjonsberetning til årsregnskapet. Denne er å betrakte som
en del av regnskapet.
5. Regnskapene skal godkjennes og forelegges landsmøtet til orientering. En representant
for revisjonskontoret kan være til stede når regnskap skal behandles. Vedkommende har
tale- og forslagsrett.
6. Kontrollkomiteen skal påse at de organisatoriske og økonomiske disposisjoner som blir
gjort er i samsvar med forbundets vedtekter og vedtak.
7. Kontrollkomiteen skal foreta en kritisk vurdering av forbundets disposisjoner og en
tallmessig revisjon i den utstrekning den selv finner det nødvendig.
9. Kontrollkomiteen skal holde møter så ofte den selv finner det nødvendig, og kan innkalle
den daglige revisor til sine møter.

§ 10 LANDSMØTET
1. Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Ordinært landsmøte skal som regel holdes
hvert 3. år. Forbundsstyret fastsetter tid og sted for landsmøtet.
2. Landsmøtet består av valgte representanter og av landsstyrets medlemmer. Landsstyrets
medlemmer har ikke stemmerett ved behandlingen av årsmeldinger og regnskaper.
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Representantene til landsmøtet velges slik:
A. Avdelingene velger 1 representant for inntil 10 medlemmer. Deretter velger
avdelingene 1 representant for hvert påbegynte 15 medlemmer.
B. Redaktører og direktører/ledere i Amedia velger to redaktører og to
direktører/ledere som representanter.
C. Region- og landsdekkende avdelinger velger delegater ved epost eller postvalg
med samme beregningsgrunnlag som nevnt i punkt A.
D. Forbundets kontrollkomite møter på landsmøte med tale- og forslagsrett.
3. Landsmøtet skal behandle:
A. Forbundsstyrets årsmeldinger og regnskap
B. Innsendte forslag fra forbundsstyret, landsstyret, avdelingene og
enkeltmedlemmer.
C. Forslag til endringer i forbundets vedtekter
D. Fastsette rammer for forbundets virksomhet
E. Fastsetter kontingent
F. Valg av forbundets tillitsvalgte:
Landsstyre: 8 medlemmer og 8 varamedlemmer i nummerert rekkefølge.
Forbundsstyre: Leder, nestleder, kasserer, sekretær og 1 styremedlem ved særskilt
valg, samt tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge ved særskilt valgt blant
landsstyrets medlemmer.
Kontrollkomite:2 medlemmer og 1 varamedlem.
LOs representantskap og kongress: 1 representant og 2 vararepresentanter
Tillitsvalgte velges med alminnelige flertall. Har ingen av kandidatene oppnådd slikt
flertall ved første avstemning, foretas ny avstemning mellom de to kandidatene som
har oppnådd flest stemmer. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.
4. Landsmøtet avgjør med bindende virkning tvister som måtte oppstå mellom forbundsstyret
og de enkelte medlemmer. Den eller de tvisten gjelder skal ha anledning til å legge fram sitt
syn på tvisten for landsmøtet.
5. Forbundsstyret skal kunngjøre tidspunkt for landsmøtet med minst 3 måneders varsel.
6. Forslag som en ønsker satt opp på dagsordenen skal være sendt til forbundsstyret senest
2 måneder før landsmøtet.
6. Sakslisten og innsendte forslag skal være sendt til avdelingene senest 1 måned før
landsmøtet.
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§ 11 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE
Landsstyret kan innkalle til ekstraordinært landsmøte hvis det oppstår særlige viktige eller
uforutsette situasjoner.
Forbundsstyret har plikt til å innkalle til ekstraordinært landsmøte dersom minst 5 av
forbundets avdelinger og som til sammen representerer minst ¼ av medlemmene krever det.
Ekstraordinært landsmøte bør innkalles med minst 3 ukers varsel og kan bare behandle de
saker som er årsaken til innkallingen.
Representanter på et ekstraordinært landsmøte er de samme som var valgte representanter
til det siste ordinære landsmøtet.

§ 12 LANDSSTYRET
Forbundets arbeid ledes av et landsstyre med 8 medlemmer valgt av landsmøtet.
Landsstyret skal komme sammen minst 1 gang i året, ellers så ofte forbundsstyret finner det
nødvendig. Landsstyret er beslutningsdyktig når halvparten av dets medlemmer er til stede.
Landsstyret skal behandle regnskap og foreløpig godkjenne årsmelding og regnskap for
foregående år, og behandle og vedta retningslinjer for forbundets virksomhet i samsvar med
vedtektene.
Landsstyret kan foreta suppleringsvalg til forbundsstyret.
Landsstyret kan sende viktige spørsmål ut til uravstemning.
Forbundet dekker utgiftene til møtene i landsstyret.
§ 13 FORBUNDSSTYRET
Forbundets arbeid utøves av et forbundsstyre med leder, nestleder, kasserer, sekretær og
ett styremedlem valgt blant landsstyrets medlemmer av landsmøtet.
Forbundsstyret skal komme sammen så ofte som nødvendig. Forbundsstyret er
beslutningsdyktig når halvparten av dets medlemmer er til stede.
Forbundsstyret skal påse at medlemmer og avdelinger følger de retningslinjer som er trukket
opp for forbundets virksomhet.
Forbundet avgjør tvister om tolkning av forbundets vedtekter og skal innkalle til
landsstyremøter og landsmøte, samt forberede de saker som skal til behandling der.
Forbundsstyret forvalter forbundets eiendeler.
Forbundsstyret kan i enkelte tilfeller gi medlemmer i oppdrag å opptre på forbundets vegne
for å ivareta forbundets eller medlemmenes interesser.
Forbundet dekker utgiftene til møtene i forbundsstyret.
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§ 14 AVDELINGENE
1. Det påligger hver avdeling å sende inn fullstendig oppgjør til forbundsstyret sammen med
melding om eventuelle overflyttinger.
2. Blir en avdeling oppløst, tilfaller alle eiendeler og pengemidler forbundet.
§ 15 FORTOLKNING AV VEDTEKTENE
1. Spørsmål om fortolkning av vedtektene blir avgjort av forbundsstyret. Avgjørelsen kan
appelleres til landsstyret og landsmøtet. På samme måte avgjøres spørsmål som ikke er
omtalt i vedtektene.
2. Avdelingene har rett til å vedta særbestemmelser for sine lokale virksomhet. Disse må
forelegges forbundsstyret til godkjenning.
§ 16 IKRAFTTREDEN
Disse vedtekter trer i kraft 28. april 2015 og kan bare oppheves eller endres ved beslutning
på ordinært landsmøte.
Vedtektene ble første gang vedtatt 2. juni 1967, med endringer vedtatt 25. april 1975, 29.
april 1977, 24. april 1979, 24. mars 1981, 21. mars 1983, 11. april 1985, 1. mars 1989, 1.
februar 1994, 9. februar 1997, 26. oktober 2003, 20. mars 2012 og 28. april 2015.
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