
Landsstyrets forslag til endringer av NJs vedtekter 1 
 2 
• Ny tekst er fetet og understreket. 3 
• Tekst som foreslås fjernet er overstrøket 4 
• Begrunnelse følger for hver paragraf og er satt i kursiv. 5 
 6 
Forslagsnummer 500 7 
 8 
§ 10. Strykning av medlem m.v 9 
«Medlemskap i Norsk Journalistlag er betinget av at kontingent betales til rett tid. Den som, trass i 10 
påkrav, står til rest med ordinær kontingent for mer enn et kvartal kan strykes som medlem og 11 
gjelden kan inndrives. Vedkommede må kun betale skyldig kontingent og detn gebyr 12 
straffekontingent landsstyret til enhver tid fastsetter, for å bli gjenopptatt som medlem». 13 
 14 
Begrunnelse: Denne paragrafen berører de som søker om medlemskap, har vært medlem i NJ før, og som 15 
har en restanse som er nyere enn tre år. Når disse søker får de tilsendt faktura som må betales før vi kan 16 
ta dem opp som medlemmer. Fakturaen vil variere utfra hvor mye de skylder. Dette kan variere fra 92 17 
kroner til 1971 kroner + straffegebyret som er 200 kroner. De som velger å ikke betale fakturaen vi 18 
sender blir ikke tatt opp som medlem og vi «mister» på den måten medlemmer hvert år. Vi har ikke noe 19 
eksakt tall på hvor mange søknader som blir avist i året, men en slik vedtektsendringen vil være et 20 
bidrag til å rekruttere tilbake medlemmer. 21 
 22 
 23 
Forslagsnummer 501 24 
 25 
§ 18. Landsmøtets sammensetning, bokstav B 26 
B En delegat fra hvert lokallag*, en delegat fra hvert konsernlag, en delegat fra NJ Frilans og to 27 
delegater fra NJ Student. 28 
 29 
* Lokallagsstrukturen per 1. oktober 2018 legges til grunn for tildeling av delegater til lokallag i 30 
bokstav B og D. 31 
 32 
Begrunnelse: Det er helt avgjørende for viljen til sammenslåing at det ikke går ut over representasjonen 33 
på landsmøtet. Derfor foreslås dette tillegget slik at det fanger opp representasjon både etter bokstav B 34 
og D. Fravær av en slik presisering vil også bidra til en geografisk ubalanse i sammensetningen av 35 
landsmøtet. Det er ikke et av ønskene med endringer i lagsstrukturen. 36 
 37 
 38 
Forslagsnummer 502 39 
 40 
§ 18. Landsmøtets sammensetning, bokstav D 41 
 42 
D. En delegat som hvert lokallag* tildeler en klubb som ikke er representert etter bokstav C. 43 
 44 
* Lokallagsstrukturen per 1. oktober 2018 legges til grunn for tildeling av delegater til lokallag i 45 
bokstav B og D. 46 
 47 
Begrunnelse: Det er helt avgjørende for viljen til sammenslåing at det ikke går ut over representasjonen 48 
på landsmøtet. Derfor foreslås dette tillegget slik at det fanger opp representasjon både etter bokstav B 49 
og D. Fravær av en slik presisering vil også bidra til en geografisk ubalanse i sammensetningen av 50 
landsmøtet. Det er ikke et av ønskene med endringer i lagsstrukturen. 51 
 52 



Forslag 503 53 
 54 
§ 33.2 B Lokallagets oppgaver, kulepunkt 1-2 55 
B. Lokallagets oppgaver 56 
Lokallagene har ansvar for følgende innenfor sitt område: 57 
o medlemsrettede debatter om journalistfaglige og arbeidslivsmessige spørsmål den 58 
journalistfaglige debatten, herunder de regionale konferansene 59 
o tariff- og fagligpolitiske debatter 60 
 61 
Begrunnelse: Flere lokallag melder at de er forvirret over hva som egentlig er deres oppgaver, og sliter 62 
med å forstå grenseoppgavene mellom deres og konsernlagenes oppgaver. Det foreslås derfor at disse 63 
to punktene tas ut og tydeliggjøres i ett, nytt samlet punkt. 64 
 65 
 66 
Forslag 504 67 
 68 
§ 33.2 B Lokallagets oppgaver, kulepunkt 3 69 
 70 
o å rekruttere medlemmer og etablere klubber 71 
 72 
Begrunnelse: Det er ikke realistisk at ansvaret for å etablere klubber legges til lokallagene. Lederne og de 73 
som sitter i styrene utfører i hovedsak sine verv på fritiden og vil derfor ikke være tilgjengelig på de 74 
tidspunkt hvor det er mest hensiktsmessig å drive etableringsarbeid. Ansvaret må ligge til sekretariatet 75 
og konsernlagene. 76 
 77 
 78 
Forslag 505 79 
 80 
§ 33.2 B Lokallagets oppgaver, kulepunkt 6 81 
 82 
• faglig skolering 83 
 84 
Begrunnelse: Hovedansvaret for den faglige skoleringen må ligge hos sekretariatet og konsernlagene 85 
som har et vedtatt politisk ansvar i organisasjonen. 86 
 87 
(Teksten i paragrafen er for øvrig er uendret.) 88 
 89 
 90 
Forslagsnummer 506 91 
 92 
§ 33.4 Konsernlag, A. Formål 93 
Konsernlagene skal spille en aktiv rolle i utforming og gjennomføring av NJs politikk, være et 94 
bindeledd mellom medlemmene, og mellom medlemmene og NJs sentrale organer. Konsernlagenes 95 
hovedoppgave er å ivareta medlemmenes interesser overfor konsernene. 96 
Landsstyret kan etablere konsernlag i tråd med bestemmelsene under. Vedtekter/retningslinjer for 97 
disse skal godkjennes av landsstyret. Dersom det etableres andre konsernlag som godkjennes av 98 
landsstyret i landsmøteperioden, og før det foretas delegatfordeling til landsmøtet, vil de få 99 
representasjon på landsmøtet. 100 
 101 
Sammenslåing, nedleggelse og oppsplitting av konsernlag skal godkjennes av landsstyret med 102 
2/3 flertall. 103 
 104 
 105 



Begrunnelse: Denne teksten tas inn fordi vi har den samme bestemmelsen for lokallag. Vi antar at det 106 
beror på en forglemmelse at det samme ikke er tatt inn for konsernlag. 107 
 108 
 109 
Forslagsnummer 507 110 
 111 
§ 33.4 Konsernlag, B. Definisjon 112 
 113 
Et konsernlag kjennetegnes med følgende: 114 
 115 
• Må som hovedregel Bør bestå av minimum fem klubber i bedrifter som kontrolleres (det vil si eies 116 
med mer enn 50 prosent) av samme eier, eller når det er flere enn 10 klubber i samme bedrift. 117 
• Som hovedregel skal konsernlaget ha flere enn 150 medlemmer. Den dominerende klubben bør 118 
ikke organisere mer enn 80 prosent av medlemmene. Landsstyret kan i særlige tilfeller dispensere 119 
fra disse kravene. 120 
 121 
Begrunnelse: Forslaget legger en mer presis definisjon til grunn for hva som kan regnes som konsern, og 122 
som dermed vil virke som et bedre styringsverktøy for Landsstyret i behandlingen av fremtidige 123 
søknader. 124 
 125 
 126 
Forslagsnummer 508 127 
 128 
§ 38. Sekretariat 129 
NJs sekretariat ledes av en sekretariatsleder, ansatt av landsstyret. Instruks for sekretariatsleder 130 
fastsettes av landsstyret. Instrukser for rådgivere fastsettes av arbeidsutvalget, etter innstilling fra 131 
sekretariatslederen. Instrukser for øvrige stillinger fastsettes av sekretariatslederen dersom 132 
arbeidsutvalget for den enkelte stilling ikke bestemmer noe annet. 133 
 134 
Sekretariatslederen har adgang til alle møter i NJs organer, lokallag og redaksjonsklubber. 135 
Sekretariatslederen og rådgiverne har tale- og forslagsrett på NJs landsmøte. NJs sekretariatsleder 136 
kan kreve at saker behandlet i landsstyret, blir behandlet på førstkommende ordinære landsmøte. 137 
Slikt krav har ikke oppsettende virkning. 138 
 139 
Begrunnelse: Det praktiseres ikke slik i dag at instruksen for rådgiverne fastsettes av arbeidsutvalget, 140 
fordi sekretariatsleder får denne fullmakten ved ansettelsen og gjennom sin stillingsbeskrivelse. 141 
Organiseringen i NJ i dag tilsier at det blir underlig at et politisk organ skal fastsette instruks for noen av 142 
sekretariatets ansatte, men ikke for alle og heller ikke for avdelingslederne. Ved å stryke de to setningen 143 
oppdateres vedtektene i henhold til nå situasjonen og slik dette praktiseres i dag. 144 


