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NOTAT 
 
 

Til: Landsstyret 

Fra: Arbeidsutvalget 

Dato: 01.11.2018 

 

 

Forslag til vedtektsendringer 

 

Landsstyret har valgt å ikke nedsette et eget vedtektsutvalg i forbindelse med landsmøtet i 2019. AU er 
gitt fullmakt til å utforme eventuelle endringer, og kommer med forslag som berøer lokal- og konsernlag, 
og medlemmsskap. 

 
Det foreslås endringer i § 10, Strykning av medlem mv., §18, Landsmøtets sammensetning, bokstav B og D,  §33.2 
Lokalagene, bokstav B, §33.4 Konsernlag, bokstav A og B. 
 
Det er verdt å merke seg at selv om forslagene bare gjelder enkeltbokstaver under paragrafene, åpnes hele 
paragrafen for debatt under landsmøtet. 
 
Bakgrunnen for at vi foreslår endringer i nevnte paragrafer, er som følge av vedtak landsstyret alt har gjort og vil 
gjøre i perioden. Disse  knytter seg til Konsernutvalgets rapport, som ble lagt frem for landsstyret i november 
2017, og Lokallagsprosjektet som er behandlet av landsstyret på møtene i august, september og novemver 2018, 
og et administrativt initiativ for å endre bestemmelse om medlemsskap. 
 
I dokumentet er tekst som ønskes tas ut overstreket, mens nye forslag er merket med rødt. Under hver 
bestemmelse er en kort begrunnesle markert med gul bunn. 
 
Første paragraf gjelder en mindre endring om håndtering av medlemskap der hvor medlemmer ikke har gjort opp 
for seg, og hvordan det skal håndteres. Her foreslås endring i siste setning: 
 
§ 10. Strykning av medlem m.v 
 

«Medlemskap i Norsk Journalistlag er betinget av at kontingent betales til rett tid. Den som, trass i 
påkrav, står til rest med ordinær kontingent for mer enn et kvartal kan strykes som medlem og gjelden 
kan inndrives. Vedkommede må kun betale skyldig kontingent og detn gebyr straffekontingent 
landsstyret til enhver tid fastsetter, for å bli gjenopptatt som medlem». 

 
 
Denne paragrafen berører de som søker om medlemskap, har vært medlem i NJ før, og som har en restanse som 
er nyere enn tre år. Når disse søker får de tilsendt faktura som må betales før vi kan ta dem opp som 
medlemmer. Fakturaen vil variere utfra hvor mye de skylder. Dette kan variere fra 92 kroner til 1971 kroner + 
straffegebyret som er 200 kroner. De som velger å ikke betale fakturaen vi sender blir ikke tatt opp som medlem 
og vi «mister» på den måten medlemmer hvert år. Vi har ikke noe eksakt tall på hvor mange søknader som blir 
avist i året, men en slik vedtektsendringen vil være et bidrag til å rekruttere tilbake medlemmer. 
 
--- 
 
I arbeidet med lokallagsprosjektet har vi erfart at oppgavene som lagene er gitt virker omfattende. For flere er 
det ikke tydelige nok hva oppgavene innebærer, eller skal avgrenses til. Det er viktig å understreke at de 
forslagene som nå legges frem ikke hindrer enkeltlag i å fortsette med aktivitet som nå foreslås tas ut. Hensikten 
er deirmot å avgrense oppgavene der hvor det er naturlig.  
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I diskusjonen om sammenslåing har det vært helt avgjørende for fremdriften at endringer i lagsstrukturen ikke 
skal bidra til svekket representasjon på landsmøtet. En intensjon landsstyret også har sluttet seg til i eget vedtak 
på møtet i september 2018. 
 
§18 Landsmøtets sammensetning 

B En delegat fra hvert lokallag*, en delegat fra hvert konsernlag, en delegat fra NJ Frilans og to delegater 
fra NJ Student. 

D. En delegat som hvert lokallag* tildeler en klubb som ikke er representert etter bokstav C. 
* Lokalagsstrukturen per 1. oktober 2018 legges til grunn for tildeling av delegater til lokallag i bokstav B 
og D. 

Det er helt avgjørende for viljen til sammenslåing at det ikke går ut over representasjonen på landsmøtet. Derfor 
foreslås dette tillegget slik at det fanger opp representasjon både etter bokstav B og D. Fravær av en slik 
presisering vil også bidra til en geografisk ubalanse i sammensetningen av landsmøtet. Det er ikke et av ønskene 
med endringer i lagsstrukturen. 

§ 33.2 Lokallagene 
B. Lokallagets oppgaver 
Lokallagene har ansvar for følgende innenfor sitt område: 

• medlemsrettede debatter om journalistfaglige og arbeidslivsmessige spørsmål den journalistfaglige debatten, 
herunder de regionale konferansene 

• tariff- og fagligpolitiske debatter 

Begrunnelse: Flere lokallag melder at de er forvirret over hva som egentlig er deres oppgaver, og sliter med å 
forstå grenseoppgavene mellom deres og konsernlagenes oppgaver. Det foreslås derfor at disse to punktene tas 
ut og tydeliggjøres i ett, nytt samlet punkt. 

• å rekruttere medlemmer og etablere klubber 

Begrunnelse: Det er ikke realistisk at ansvaret for å etablere klubber legges til lokallagene. Lederne og de som 
sitter i styrene utfører i hovedsak sine verv på fritiden og vil derfor ikke være tilgjengelig på de tidspunkt hvor det 
er mest hensiktsmessig å drive etableringsarbeid. Ansvaret må ligge til sekretariatet og konsernlagene. 

• å følge opp arbeidet i studentlag i lokallagets område 

• koordinere kontakten mellom lokallagets styre, klubbene og frilanserne i lokallaget slik at de blir integrert i 
lagets arbeid og aktiviteter 

• faglig skolering 

Begrunnelse: Hovedansvaret for den faglige skoleringen må ligge hos sekretariatet og konsernalgene som har et 
vedtatt politisk ansvar i organisasjonen.  

Teksten for øvrig er uendret. 
 
--- 
 
§ 33.4 Konsernlag 
A. Formål 

Konsernlagene skal spille en aktiv rolle i utforming og gjennomføring av NJs politikk, være et bindeledd mellom 
medlemmene, og mellom medlemmene og NJs sentrale organer. Konsernlagenes hovedoppgave er å ivareta 
medlemmenes interesser overfor konsernene. 

Landsstyret kan etablere konsernlag i tråd med bestemmelsene under. Vedtekter/retningslinjer for disse skal 
godkjennes av landsstyret. Dersom det etableres andre konsernlag som godkjennes av landsstyret i 
landsmøteperioden, og før det foretas delegatfordeling til landsmøtet, vil de få representasjon på landsmøtet. 

Sammenslåing, nedleggelse og oppsplitting av konsernlag skal godkjennes av landsstyret med 2/3 flertall. 
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B. Definisjon 

Et konsernlag kjennetegnes med følgende: 

• Må som hovedregel Bør bestå av minimum fem klubber i bedrifter som kontrolleres (det vil si eies  
med mer enn 50 prosent) av samme eier, eller når det er flere enn 10 klubber i samme bedrift.  
• Som hovedregel skal konsernlaget ha flere enn 150 medlemmer. Den dominerende klubben bør ikke organisere 
mer enn 80 prosent av medlemmene. Landsstyret kan i særlige tilfeller dispensere fra disse kravene. 

Dette er vedtak som landsstyret fattet på sitt møte i november 2017. Der heter det at vedtakene skal oversendes 
vedtektsutvalget som nedsettes i forbindelse med landsmøtet i 2019. Siden landsstyre senere har vedtatt å ikke 
nedsette et slikt utvalg, er det hensiktsmessig at gjeldende vedtak følger dette dokumentet.  
 
Forslag til vedtak: 

• I §10 endres siste setning til: Vedkommende må kun betale det gebyr landsstyret til enhver tid 

fastsetter, for å bli gjenopptatt som medlem  

• I §18 tilføyes følgende: «Lokalagsstrukturen per 1. oktober 2018 legges til grunn for tildeling av 

delegater til lokallag i bokstav B og D.» 

• I §33, 2 Lokallag, B. Lokallagets oppgaver, gjøres det strykninger og endringer under oppgaver slik at 

punktet i sin helhet blir slik: 

B. Lokallagets oppgaver 
Lokallagene har ansvar for følgende innenfor sitt område: 

• medlemsrettede debatter om journalistfaglige og arbeidslivsmessige spørsmål, 

herunder de regionale konferansene 

• å rekruttere medlemmer 

• å følge opp arbeidet i studentlag i lokallagets område 

• koordinere kontakten mellom lokallagets styre, klubbene og frilanserne i lokallaget 

slik at de blir integrert i lagets arbeid og aktiviteter 

• faglig skolering 

• mobilisere til streik når dette er nødvendig for en effektiv arbeidskamp 

• rapportere lokal aktivitet i området til NJ, herunder årsmelding, regnskap, styrevalg 

og antall deltakere på de ulike arrangementene. 

Lokallagene har full råderett over sine stipendiefond og andre midler. Lokallagene råder selv 
over sine renteinntekter. 
Landsstyrets medlemmer og varamedlemmer skal ha møte- og talerett i lokallagets styre. 
Landsstyremedlemmer fra lokallaget innkalles også til lagets aktiviteter. 
 

• Hva gjelder endringer for §33.4 Konsernlag, vises det til vedtak fattet av landsstyret på møtet i 

november 2017. 
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