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ORGANISASJONS- 
SAKER 
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Landsmøteperioden 2021-2025 
      



7-01  Fra SL Nordland § 7a Opptak medlemmer 

Nytt kulepunkt 5 etter linje 81 

Studentmedlemsskap er gratis  

INNSTILLING: Tiltres ikke. Et eventuelt gratis medlemskap må ligge innenfor LS sitt  
  styringsområde da dette kontinuerlig må gjøres vurderinger i forhold til  
  budsjett og økonomi. 

VEDTAK:  

 

7-02  fra SL Viken § 7B1  

Et medlem har plikt til å utøve det tillitsvervet som forbundet, fylkeslaget, 
foreningen eller klubben velger han til  

INNSTILLING: Tiltres med endringer: «Eit medlem har plikt til å utøve det tillitsvervet som 
  forbundet, fylkeslaget, foreninga eller klubben vel vedkommende til.» 

VEDTAK:  

 

7-03  fra organisasjonsutvalget § 11 B Nye linjer erstatter hele § 11 B Revisjon. 

1. Revisjon av forbundets rekneskaper utførast av statsautorisert revisor 
eller eit revisjonsselskap av statsautoriserte revisorar. 

2. Revisjonen skal utføast etter gjeldande, god rekneskapsskikk og i 
samsvar med den instruksen som LO har fastsett. 

3. Forhold som revisor har peika på overfor forbundet skal framkomme i 
revisjonsprotokoll og takast vare på saman med protokollen  

INNSTILLING: Tiltres  

VEDTAK:  

 

7-04                fra SL Agder §12 a 

Grunnbeløpet på kr 7.500 som vi får 4 ganger i året økes til kr 15.000. 

INNSTILLING: Tiltres med endringer: «Alle fylkeslag får tilbakeført ein grunnsum på kr. 
  50000…» 

VEDTAK:  

7-05  fra Styret i SL Vestfold og Telemark § 12a 



 Organisasjonsutvalget gis i oppdrag å vurdere dagens medlemskontingent i 
forhold til konkurrerende forbund.  

INNSTILLING: Tiltres ikke 

VEDTAK:  

7-06 fra SL Viken § 12 eller 23  

Den øvre grensen for kontingentens størrelse fastsettes av landsstyret 

INNSTILLING: Tiltres ikke 

VEDTAK:  

7-07  fra organisasjonsutvalget § 19 representant til LM 

  § 19 pkt 5 b) stryke ordet «betalande» i setningen. 

  Valfør som representant er berre ein som har vore betalande medlem i eit 
  forbund tilslutta LO minst 1 år før landsmøtet vert halde. 

  Begrunnelse: Dette sikrer at også studentmedlemmer som nå har  
  gratismedlemskap er valgbare til landsmøtet 

INNSTILLING: Tiltres  

VEDTAK:  

7-08  fra SL Viken § 19 Endre representasjonsreglene til Landsmøtet 

Fra 8 inntil 50 medl. gir 1 repr.  

Fra 51 inntil 100 medl. gir 2 repr. 

Fra 101 inntil 200 medl. gir 3 repr. 

Fra 201 inntil 300 medl. gir 4 repr. 

Fra 301 inntil 400 medl. gir 5 repr. 

Fra 401 inntil 500 medl. gir 6 repr. 

Fra 501 inntil 600 medl. gir 7 repr. 

Fra 601 inntil 700 medl. gir 8 repr. 

Fra 701 inntil 800 medl. gir 9 repr. 

Fra 801 inntil 900 medl. gir 10 repr. 

Fra 901 inntil 1000 medl. gir 11 repr. 

Og videre 1 representant for hvert påbegynt 200 medlemmer.  

 



INNSTILLING: Tiltres med endringer: Org.utvalget foreslår følgende tabell: 

inntil 200 medl. gir 3 repr. 

Fra 201 inntil 300 medl. gir 4 repr. 

Fra 301 inntil 400 medl. gir 5 repr. 

Fra 401 inntil 500 medl. gir 6 repr. 

Fra 501 inntil 600 medl. gir 7 repr. 

Fra 601 inntil 700 medl. gir 8 repr. 

Fra 701 inntil 800 medl. gir 9 repr. 

Fra 801 inntil 900 medl. gir 10 repr. 

Fra 901 inntil 1000 medl. gir 11 repr. 

Og videre 1 representant for hvert påbegynt 200 medlemmer. 

VEDTAK:  

 

7-09  fra SL Agder § 20-3   
Det velges 2 kandidater fra hvert fylke til landsstyret  

INNSTILLING: Tiltres ikke 
VEDTAK:  

7-10  fra SL Innlandet § 20-3  
Antall medlemmer i Landsstyret skal være på dagens nivå. De fylkene som er 
sammenslått skal beholde de medlemmene de hadde før sammenslåingen. 

INNSTILLING: Tiltres ikke 
 
VEDTAK:  
 
7-11  fra SL Rogaland § 20-3  

Landsstyret består av … 2 representanter fra hvert fylke  
INNSTILLING: Tiltres  
VEDTAK:  

7-12  SL Trøndelag § 20-3   

  

INNSTILLING: Tiltres ikke 

VEDTAK:  



7-13  SL Viken § 20-3  
Endre representasjonen i landsstyret. 
De 5 største fylkeslagene har 2 representanter hver.  

INNSTILLING: Tiltres ikke 
VEDTAK:  

7-14  SL Viken § 20-3  
Endre representasjonen i landsstyret. 
De 3 største fylkeslagene har 2 representanter hver.  

INNSTILLING: Tiltres ikke 
VEDTAK:  

 
7-15  SL Finnmark § 26 

I hvert fylke skal det være et fylkeslag av Skolenes Landsforbund. I fylker der 
det er mer enn en utdanningsregion, kan det være ett fylkeslag i hver region. 
 

INNSTILLING: Landsstyrets innstilling: endringsforslag: Tilleggssetning til § 26: «Troms og 
Finnmark organiseres som to fylkeslag» 

VEDTAK:  
 

7-16  SL Troms § 26: Skriv om til: I kvart fylke skal det være fylkeslag av 
Skolenes Landsforbund. 

§27: Skriv om til fleirtal. Fylkeslaget et endres til Fylkeslaga.  

INNSTILLING: Tiltres ikke. intensjonen ivaretatt i forslag 7-15 fr Finnmark. 

VEDTAK:  

 

7-17  Styret SL Vestfold og Telemark § 31  

Vi ønsker å endre ordlyden fra «fylkesstyrer sin representant» til «fylkeslagets 
 to representanter».  

INNSTILLING: Forutsatt at fylkeslagene blir representert med 2 i landsstyret, tiltres  
  forslaget med følgende endringer: «Fylkeslagets landsstyrerepresentanter 
  …» 

VEDTAK:  

7-18  SL Viken § 44  

Legge til setning om at tillitsvalgt/kontaktperson skal meddeles forening og 
fylkesstyre. 

INNSTILLING: Org.utvalget foreslår å legge til ordet «klubbar» under § 29 punkt 5. slik at 
  det blir: 



5. Det skal sendast inn godkjente årsmeldingar, rekneskap og meldingar om 
val for klubbar, foreningar og fylkeslag til forbundskontoret. 

VEDTAK:  

7-19  SL Viken § 44  
Legge til hva som skal velges på årsmøtet til klubbene  

INNSTILLING: Org.utvalget foreslår følgende endring i linje 665:  
«På årsmøtet skal det haldast val på tillitsvalgt og vara(er), og handsamast 
årsmelding og innkomne forslag.» 

VEDTAK:  
 

7-20  Organisasjonsutvalget § 53  
Pensjonsutval 
Nye punkter – punkt 4. - 5. og 6. 
4. Utvalet skal bestå av fem representanter. Går nokre av medlemmene ut i 
perioden, vert utvalet supplert etter vedtak i landsstyret. 
5. Ein forbundssekretær skal fungere som den faste sekretæren i utvalet og ha 
tale- og forslagsrett 
6. Verksemda i utvalet skal finansierast ut frå ei ramme fastlagt i forbundet 
sitt budsjett for kvart år.  

INNSTILLING: Tiltres 
VEDTAK:  

7-21  Organisasjonsutvalget ny § 54 Samapolitisk utvalg 
INNSTILLING: 

§ 54 Samepolitisk utval 
 
1. Samepolitisk utval er forbundets rådgjevande organ i alle spørsmål som gjeld 
samepolitisk område. 
 
2. Medlemmene i utvalet kan representere forbundet på møte og konferansar der 
samepolitiske spørsmål vert drøfta. 
 
3. Utvalet skal bestå av tre representanter. Går nokre av medlemmene ut i 
perioden, vert utvalet supplert etter vedtak i landsstyret. 
 
4. Ein forbundssekretær skal fungere som den faste sekretæren i utvalet og ha tale- 
og forslagsrett. 
 
5. Verksemda i utvalet skal finansierast ut frå ei ramme fastlagt i forbundet sitt 
budsjett for kvart år. 

VEDTAK: 
 
7-22  Styret i SL Vestfold og Telemark  



Organisasjonsutvalget gis i oppdrag å vurdere dagens bank og 
forsikringsordninger. Da med blant annet tanke på livsforsikring.  
Begrunnelse: Konkurrerende organisasjoner operere med bedre bank og 
forsikringsordninger. Det er derfor en utfordring å rekruttere og beholde 
medlemmer i en slik situasjon. Livsforsikring bør det sees spesielt på. 
 

INNSTILLING: Oversendes «Andre saker» 
Begrunnelse: Org.utvalget har ikke som oppdrag å vurdere ulike 
medlemsfordeler, og passer ikke inn i vedtekter. SL er representert i LO sitt 
fellesutvalg som kontinuerlig jobber med disse sakene. Vi anser derfor at 
dette vil ende opp som et sentralt arbeidsoppdrag for vår representant i 
fellesutvalget i den kommende LM-perioden. 

VEDTAK:  
 
7-23  Styret i SL Vestfold og Telemark  

Organisasjonsutvalget gis i oppdrag å utarbeide forslag til forbundsstøttet 
frikjøpsordning for lokale org. Ledd.  

INNSTILLING: Oversendes «Andre saker» 
Begrunnelse: Org.utvalget kan ikke behandle forslaget. Det har vært oppe modeller 
om lokale frikjøp i tidligere LM, men disse har ikke fått flertall. Dette forslaget 
mener vi krever et større forarbeid som FS og LS må involveres i. 

VEDTAK:  
 


