STAFOs vedtekter

§1

Navn og tilslutning

STAFO, stiftet 17. november 1923, er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Forbundet er
en sammenslutning av medlemsorganisasjoner og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS.

§2

Formål

2.1.

STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale
interesser.

2.2.

Formålet søkes nådd blant annet ved å:
a) opprette og vedlikeholde hoved- og tariffavtaler om medlemmenes lønns- og
arbeidsvilkår
b) legge opp fond til støtte for forbundet og medlemmene
c) gi medlemmene hjelp under forhandlinger og i andre spørsmål om lønn og arbeidsforhold
d) støtte medlemmene økonomisk ved arbeidsnedleggelse og konflikter jfr. § 7.5
e) drive informasjonsarbeid rettet mot medlemmer og samfunnet ellers
f) skolere tillitsvalgte og øvrige medlemmer.

2.3.

Formålet er utdypet i det til enhver tid gjeldende styringsdokument. Styringsdokumentet
behandles på representantskapsmøtet. http://stafo.no/no/om-oss/vedtekter-og-styringsdokument

§3

Medlemskap

3.1.

STAFO kan ta opp medlemsorganisasjoner fra offentlig og privat virksomhet.
Medlemmene tilsluttes STAFO via underliggende medlemsorganisasjoner.

3.2.

En medlemsorganisasjon må bestå av minst tre medlemmer, hvorav minst ett medlem
må være tillitsvalgt.

3.3.

Søknad om medlemskap og utmelding skal skje skriftlig.

3.4.

Direktemedlemmer kan tas opp når vedkommende ikke ønsker eller ikke har adgang til å
være medlem i en tilsluttet medlemsorganisasjon.

3.5.

Opptak av medlemsorganisasjoner avgjøres av Sentralstyret.

3.6.

En representant fra STAFOs ledelse kan etter invitasjon møte i
medlemsorganisasjonenes høyeste organ. STAFOs sentralstyre skal motta innkalling
og saksdokumenter samtidig med organisasjonens medlemmer.

3.7.

Skriftlig utmelding av medlemsorganisasjon må skje senest 31. desember og effektueres 30.
juni i påfølgende år - jfr § 9.7.

3.8.

Sentralstyret kan utelukke en medlemsorganisasjon eller et direktemedlem som handler mot
disse vedtekter eller på annen måte motarbeider eller skader STAFO. Avgjørelsen kan ankes til
Representantskapet.

3.9.

Sentralstyret kan også utelukke en medlemsorganisasjon eller et direktemedlem som skylder
kontingent for mer enn seks måneder.

3.10. Underretning om utelukkelse sendes skriftlig.
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3.11. En medlemsorganisasjon eller et direktemedlem som er utelukket, kan gjenopptas etter vedtak i
Sentralstyret.
3.12. Etter at en medlemsorganisasjons høyeste organ har fattet vedtak om utmelding, kan ikke
medlemsorganisasjonens medlemmer ha tillitsverv i eller for STAFO, eller møte i STAFOs
styrende organer herunder representantskapsmøtet. Det samme gjelder medlemmer i
utelukkede medlemsorganisasjoner. Forslag til eller vedtak om utmelding skal omgående
formidles til Stafos leder.
3.13. Medlemsorganisasjoner og direktemedlemmer betaler ikke engangsavgift til STAFO ved
innmelding. En medlemsorganisasjon eller et direktemedlem i STAFO har ikke krav på andel i
forbundets kasse og fond i forbindelse med utmelding eller utelukkelse.

§4

Organisasjon

STAFO består av:
4.1.

Medlemsorganisasjonene

4.2.

Representantskapet

4.3.

Sentralstyret

4.4.

Servicekontoret

§5

Representantskapet

5.1.

Representantskapet er STAFOs høyeste myndighet.

5.2.

Medlemsorganisasjonene har stemmer i Representantskapet etter følgende skala:
a) 1 stemme per påbegynte 50 medlemmer opp til 400 medlemmer.
b) 1 stemme per påbegynte 100 medlemmer over 400 medlemmer opp til 600 medlemmer.
c) 1 stemme per påbegynte 300 medlemmer over 600 medlemmer.
d) En medlemsorganisasjon kan ha maksimalt 10 stemmer.
e) Det er kontingentbetalende medlemmer 1. juli som avgjør antall stemmer.
f) Forfalt kontingent må være betalt for at organisasjonen skal ha rett til å være representert.
Det er den enkelte medlemsorganisasjon sitt ansvar at forfalt kontingent er betalt. STAFOs
leder skal kontrollere at betalingen har skjedd innen møtestart. Hvis forfalt kontingent ikke
er betalt innen møtestart, har ikke medlemsorganisasjonen rett til å møte i
representantskapet.

5.3.

I tillegg til medlemsorganisasjonene har følgende stemmerett:
a) Sentralstyret: 1 stemme, unntatt ved personvalg, beretning og regnskap hvor
sentralstyret ikke har stemmerett.
b) STAFOs Pensjonistforening følger stemmevektskalaen, men kan ha maksimalt 3
stemmer.

5.4.

Medlemsorganisasjonene kan møte med like mange representanter som det antall stemmer
som organisasjonen har jf, § 5.2. I tillegg kan organisasjonene møte med observatører. STAFO
dekker reise og opphold for en representant fra hver medlemsorganisasjon.
Dersom det medlem som representerer den enkelte organisasjon, ikke er den i STAFO
registrerte organisasjonsleder, må vedkommende representant ha fullmakt fra
medlemsorganisasjonens leder eller kompetente organ.
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En medlemsorganisasjon kan ikke la seg representere ved fullmakt av en
annen medlemsorganisasjon.
5.5.

Representantskapet møtes årlig i fjerde kvartal.
a) Sentralstyret sender innkalling senest 10 uker før møtet.
b) Saker som ønskes behandlet av Representantskapet sendes Sentralstyret senest 8 uker
før møtet.
c) Saksdokumentene sendes medlemsorganisasjonene senest 4 uker før møtet.
d) Sentralstyret sørger for den praktiske gjennomføringen av representantskapsmøtet, som
utpeking av dirigent(er), møtesekretærer og protokollførere. Gjennomføring skal følge
vedtatt forretningsorden.

5.6.

Representantskapet skal behandle følgende saker:
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. Valg av følgende:
a) To representanter til å underskrive protokollen sammen med leder
b) Fullmakts- og tellekomité med tre medlemmer
c) Redaksjonskomité med tre medlemmer.
2. Årsberetning.
3. Regnskap, balanse og revisjonsberetning.
4. Regnskap, balanse og revisjonsberetning for Sikringsfondet.
5. Valg av revisor.
6. Innkomne forslag.
7. Kontingent.
8. Styringsdokument.
9. Styrehonorar.
10. Budsjett.
11. Valg av følgende:
a) Leder (velges i partallsår)
b) Nestleder (velges i oddetallsår)
c) Fire medlemmer til Sentralstyret, hvorav to velges i partallsår og to velges i oddetallsår. (I
tillegg kommer ett styremedlem som velges av og blant de ansatte, jf § 7.2.)
d) To varamedlemmer til Sentralstyret (ett varamedlem velges for to år i partallsår og ett
varamedlem velges for to år i oddetallsår.
e) Leder, nestleder og tre medlemmer til valgkomiteen. (velges i partallsår)
f) Kontrollkomité på tre medlemmer. (velges i partallsår)
g) Et varamedlem til kontrollkomiteen. (velges i partallsår)

5.7.

Valgene skjer skriftlig og gjelder for to år. I tillegg gjelder følgende:
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1. En medlemsorganisasjon kan bare ha ett medlem i Sentralstyret.
2. Leder kan ikke ha tillitsverv i medlemsorganisasjonene.
3. Suppleringsvalg kan foretas etter behov.

§6
6.1.

Ekstraordinært representantskapsmøte
Ekstraordinært representantskapsmøte innkalles når:
1. Sentralstyret har fattet vedtak om det
2. minst 1/3 av medlemsorganisasjonene krever det, og disse representerer minst 20 % av
medlemmene.

6.2.

Ekstraordinært representantskapsmøte innkalles med minst fire ukers varsel, og skal bare
behandle de saker som er nevnt i innkallingen.

6.3.

Det er medlemsantallet ved begynnelsen av måneden kvartalet før ekstraordinært
representantskapsmøte som legges til grunn ved beregning av stemmetall.

§7

Sentralstyret

7.1.

Sentralstyret er STAFOs høyeste myndighet mellom representantskapsmøtene og leder
STAFO etter vedtektene og andre vedtak fattet av Representantskapet.

7.2.

I tillegg til de valgte sentralstyremedlemmer oppnevnes ett sentralstyremedlem av og blant de
ansatte.

7.3.

Sentralstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene, deriblant leder eller
nestleder, er til stede. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. I lederens fravær
teller nestlederens stemme dobbelt ved stemmelikhet.

7.4.

Sentralstyret er tilsettingsmyndighet for servicekontoret. Sentralstyret velger tillitsvalgte til
servicekontoret i henhold til Hovedavtalen i Staten § 35. Sentralstyret fastsetter lønns- og
arbeidsvilkår for ansatte.

7.5.

Sentralstyret fastsetter omfang av støtte til medlemmer under arbeidstvister og lovlige konflikter.

7.6.

Sentralstyret kan fatte vedtak i alle saker hvor myndighet ikke eksplisitt er lagt til
representantskapet.

§8

Rettigheter og plikter

8.1.

Medlemsorganisasjonene plikter å sende inn endrede vedtekter, sist avlagte regnskap og
årsberetning og protokoll fra sist avholdte møte i høyeste organ uten ugrunnet opphold. Det
samme gjelder melding om endringer i medlemsmassen. Medlemsorganisasjonenes vedtekter
skal ikke være i strid med STAFOs vedtekter.

8.2.

Medlemsorganisasjonene plikter å rette seg etter vedtak i STAFOs styrende organer.

8.3.

Ønsker en medlemsorganisasjon å ta opp saker med Stortinget, Regjeringen eller
Sentraladministrasjonen som allerede er, eller tidligere har vært, under behandling i STAFO,
skal saken tas opp i samarbeid med STAFO.

8.4.

Medlemsorganisasjonene har rett til støtte og hjelp fra STAFO som angitt i § 2 i det omfang
Sentralstyret bestemmer.
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§9

Kontingent

9.1.

Medlemsorganisasjonene betaler kontingent for hvert medlem. Kontingenten skal dekke
STAFOs drift og avsetning til fond.

9.2.

Kontingenten forfaller til betaling hvert kvartal og innbetales innen utgangen av andre måned
i gjeldende kvartal. Utestående kontingent kan etter forfall tillegges morarenter. Oppgjøret
skjer etter det antall medlemmer organisasjonen hadde ved kvartalets begynnelse.

9.3.

Medlemsorganisasjon eller direktemedlem som unnlater å betale kontingent eller renter
innen forfallsdato, kan miste alle sine rettigheter inntil betaling skjer.

9.4.

Kontingent betales etter følgende skala:
a) Medlemsorganisasjon med inntil 600 medlemmer - hel kontingent for hvert medlem
b) Medlemsorganisasjon med over 600 medlemmer - hel kontingent for hvert medlem inntil
600, 75 % for hvert medlem over 600.
c) Deltidsansatte i stilling fra 51 til 99 % betaler full kontingent, deltidsansatte fra 1 til 50 %
betaler halv kontingent.
d) Pensjonister, andre trygdede, permitterte, medlemmer på arbeidsavklaringspenger og
lignende betaler 25 % av full kontingent.
e) Studenter, elever, lærlinger og aspiranter, samt medlemmer med full permisjon uten lønn
betaler 10 % av full kontingent. Medlemmer med delvis permisjon uten lønn vurderes i
henhold til regler for deltidsansatte.
f) Direktemedlemmer betaler 2,5 ganger hel kontingent.
g) Medlemmer som avlønnes lavere enn 64 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn (SSB)
betaler redusert kontingent. Lønnen utgjør en prosentuell størrelse i forhold til de nevnte
64 %. Kontingentens størrelse reduseres med tilsvarende prosent.

9.5.

For medlemmer i medlemsorganisasjonene skal det betales kontingent fra kvartalet etter at de
er opptatt som medlemmer. Ved utmelding skal det betales kontingent ut kvartalet.

9.6.

Sentralstyret kan etter søknad frita et medlem for betaling av kontingent ved permisjon uten
lønn.

9.7.

Utmeldt organisasjon betaler kontingent ut det året utmeldingen effektueres, jf §3.7.

§ 10

Sikringsfond

10.1. STAFOs sikringsfond er opprettet for at forbundet skal ha midler til:
a) utgifter i forbindelse med kollektiv arbeidsnedleggelse
b) juridisk bistand i sak som forbundets sentralstyre finner å være av slik betydning at den bør
behandles av jurist, eventuelt med sikte på rettssak
c) å dekke omkostninger helt eller delvis ved eventuell rettssak som Sentralstyret vedtar at
STAFO skal anlegge
d) å dekke omkostninger helt eller delvis ved eventuell rettssak som med Sentralstyrets
samtykke anlegges av medlemsorganisasjon eller medlem
e) å stille de garantier som konfliktberedskapen i YS pålegger STAFO
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10.2. Representantskapet fastsetter kontingenten til sikringsfondet. Kapitalens avkastning tillegges
fondet. Fondets avkastning kan med Representantskapets godkjennelse benyttes til
påtrengende utgifter eller til nødvendig styrking av STAFO. For å yte økonomisk støtte av
vesentlig omfang til medlemmer under arbeidsnedleggelse, kan sentralstyret skrive ut
ekstrakontingent.
10.3. Sentralstyret disponerer sikringsfondet i henhold til vedtektene. Det føres særskilt regnskap for
fondet. Regnskap og status revideres av forbundets revisorer og forelegges de ordinære
representantskapsmøter til godkjennelse. Regnskap og status for fondet sendes
medlemsorganisasjonene og direktemedlemmene som eget bilag. Midlene kan, etter
Sentralstyrets vedtak, anbringes i fast eiendom, i garanterte obligasjoner eller andre sikre
verdier. Midlene for øvrig anbringes i bank, og disponeres i fellesskap av lederen og en person
oppnevnt av Sentralstyret.

§ 11

Oppløsning
Forslag om oppløsning, fusjon eller fisjon av STAFO må fremmes av minst 2/3 av
medlemsorganisasjonene og disse må representere minst 51 % av den samlede medlemsmasse.
Forslaget må så ha 2/3 tilslutning i Representantskapet i to påfølgende ordinære
representantskapsmøter. Eventuelle midler skal tilfalle formål til beste for medlemmene etter
vedtak på det siste av de to påfølgende ordinære representantskapsmøtene som behandler
forslag om oppløsning, fusjon eller fisjon.

§ 12

Vedtektsendring
Endring av vedtektene kan bare vedtas av Representantskapet. Vedtektsendring krever 2/3
tilslutning i Representantskapet.

§ 13

Vedtektenes ikrafttredelse
Disse vedtekter trer i kraft fra det tidspunkt Representantskapet fastsetter.

.

Vedtatt av STAFOs konstituerende møte i 1923 og med senere endringer, sist i Representantskapsmøtet
22. -23. november 2016.
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