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§ 14     Landsmøtet  

14.19 Følgende valg foretas på landsmøtet:  

14.19.1 Forbundsstyrets arbeidsutvalg bestående av:  

  

• Leder  

• 2 nestledere  

• 2 arbeidsutvalgsmedlemmer  

• Lederne av yrkesseksjonene  

  

14.19.2 Yrkesseksjonsstyrer, ungdomsutvalg og pensjonist- og uføreutvalg:  

  

• Yrkesseksjonsstyrer bestående av leder, nestleder, fire styremedlemmer og 

varamedlemmer i rekke.  

• Ungdomsutvalg bestående av leder, nestleder, fire medlemmer og fire varamedlemmer i 

rekke. Kun medlemmer på 30 år eller yngre er valgbare til leder og nestleder i 

ungdomsutvalget. Leder og nestleder i ungdomsutvalget er frikjøpt på heltid.  

• Pensjonist utvalg bestående av leder, nestleder, fem medlemmer derav minst ett 

uføremedlem og fire varamedlemmer i rekke. Det velges personlig vara for uføremedlem.  

  

14.19.3 Forbundsstyret bestående av 21 medlemmer sammensettes slik:   

  

• Forbundsstyrets arbeidsutvalg (9)  

• 10 forbundsstyremedlemmer med personlige varamedlemmer  

• Leder av ungdomsutvalget  

• Leder av pensjonist- og uføreutvalget  

   

Nestleder av ungdomsutvalget gis møte-, tale- og forslagsrett.  

  

Varamedlemmer for lederne av yrkesseksjonene, leder av ungdomsutvalget og leder av 

pensjonistutvalget er nestlederne.   

  

For øvrig velges ikke varamedlemmer for arbeidsutvalgets medlemmer.  

  

14.19.4 Landsstyret sammensettes slik:   
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• Forbundsstyrets medlemmer (21).  

• 36 medlemmer og 36 varamedlemmer – slik at hver forbundsregion blir representert 

med 3 medlemmer og 3 varamedlemmer i rekke  

• Antall medlemmer fra yrkesseksjonene tilsvarende 2/3 av antall regionsmedlemmer fordelt 

slik at hver yrkesseksjon blir representert forholdsmessig etter medlemstall. Medlemmer 

fra yrkesseksjonene fordeles med 5 fra hver yrkesseksjon, de øvrige fordeles etter 

forholdstallsprinsippet. Det velges tilsvarende antall varamedlemmer i rekke.  

• Nestleder av ungdomsutvalget  

• Nestleder av pensjonist- og uføreutvalget  

• 2 varamedlemmer for henholdsvis ungdomsutvalget og pensjonist- og uføreutvalget.  

  

14.19.5 Kontrollkomité på 3 medlemmer og 3 varamedlemmer i rekke. Kontrollkomiteens 

medlemmer kan ikke ha verv i noe ledd i forbundet.  

  

14.19.6 Lederne av kompetansesentrene. Disse har møte- og talerett i landsstyret.  


