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1 Innledning 
 
Intensjonen for «Retningslinjer for klubb i Fagforbundet Tromsø» er å etablere en forståelse i 

foreningen av hva som menes med klubb, hvordan klubb organiseres, og retningslinjer for valg av 

tillitsvalgte etter hovedavtaler. Klubben er Fagforbundets organisasjonsledd på virksomhetsnivå 
og er hjemlet i Fagforbundets vedtekter § 11.7. 
 

Fagforbundets vedtekter 2017 – 2021 
 

§ 11.7 Klubben 

 
11.7.1 Klubben er forbundets organisasjonsledd på virksomhets- og undervirksomhetsnivå og 
følger arbeidsgivers fullmaktstruktur. Klubben omfatter alle medlemmer som er ansatt innenfor 
den aktuelle virksomhet jf. § 12. 

 
11.7.2 Medlemmene ved den enkelte virksomhet/undervirksomhet utgjør klubben og velger sine 

tillitsvalgte etter reglene i den enkelte hovedavtale. Tillitsvalgtes oppgaver følger av 

hovedavtalene. 

 
11.7.3 Tillitsvalgte utgjør ledelsen av klubben. Der det er flere tillitsvalgte velges et klubbstyre. 

 
11.7.4 Klubbstyrets sammensetning bør avspeile bredden i medlemsmassen der det er mulig. 

Samhandlingen mellom klubbstyret og yrkesorganiseringen er nødvendig for ivaretakelse av 

medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. (Se retningslinjer til § 11.7.4) 
 
11.7.5 Det avholdes medlemsmøter på virksomhetsnivå for å behandle saker som angår egne 
medlemmer. Referat fra disse møtene sendes fagforeningsstyret. 

 

11.7.6 Det skal føres protokoll over forhandlinger med arbeidsgiver, kopi sendes 
fagforeningsstyret. 

 

11.7.7 Klubben er organisatorisk underlagt fagforeningsstyret eller et koordineringsledd. Styret i 
fagforeningen eller styret i koordineringsleddet har adgang til møter i klubben. 

 

11.7.8 Klubbledelsens organisatoriske rolle er: 
• å rekruttere nye medlemmer 

• å formidle informasjon 
• å formidle forbundets politikk overfor arbeidsgiver 
• å utarbeide enkel beretning som inngår i årsberetningen til fagforeningen. Denne sendes 

fagforeningsstyret innen 1. desember. 

 

2 Klubben 
 

2.1 Klubbmøte 
 

https://www.fagforbundet.no/om-fagforbundet/vedtekter/#Flere_fagforeninger
http://www.fagforbundet.no/om-fagforbundet/vedtekter/a/955/retningslinjer-til-vedtektene-2017-2021/#1174


 

 

2.1.1 Klubbmøte består av Fagforbundets medlemmer på virksomhetsnivå og avholdes minst en 

gang i året. Det skal føres referat fra møtene som sendes til fagforeningsstyret for 
orientering. 

 

2.1.2 Klubbmøte velger tillitsvalgt for to år av gangen. Etter valg av tillitsvalgt er foretatt skal 
virksomhetens ledelse og foreningens opplæringsansvarlig gis skriftlig beskjed så snart 
som mulig men senest innen 8 dager. Valget skal avholdes innen 1. oktober annet hvert år. 

 

2.1.3 Det oppfordres til at det avholdes minst et klubbmøte i forkant av foreningens Årsmøte for 

å diskutere saker og sende inn forslag. Årsmøte avholdes i slutten av januar hvert år. 
 

2.2 Tillitsvalgte 
 

2.2.1 Den tillitsvalgte er klubbens leder og er ansvarlig for at det kalles inn til klubbmøter så ofte 

den mener det er behov og/eller når medlemmene ber om det. 

 

2.2.2 I saker som er av betydning for de ansatte i virksomheten og dens drift skal den tillitsvalgte 

drøfte saken med klubben før møte med arbeidsgiver. 

 

2.2.3 Dersom en tillitsvalgt trekker seg i perioden skal den tillitsvalgte, før den trekker seg, kalle 

inn til klubbmøte og varsle medlemmene om at det må velges ny tillitsvalgt. 

 

3 Hovedklubben Tromsø kommune 
 

3.1 Klubbmøte i hovedklubben Tromsø kommune 
 

3.1.1 Klubbmøte i hovedklubben Tromsø kommune består av alle medlemmer med et 

ansettelsesforhold i Tromsø kommune, og er klubbens øverste organ. Klubbmøte skal 
avholdes innen 1. desember hvert år. 

 

3.1.2 Klubbmøte skal velge hovedtillitsvalgte for to år. Bakgrunn for dette er at Fagforbundet 
Tromsø forhandler om frikjøpsressurs annethvert år med Tromsø kommune. Klubbmøte 

skal også velge en valgkomité. 

 

3.1.3 Så langt det er mulig skal det velges minst en hovedtillitsvalgt fra hver avdeling i 
kommunen. Dersom det ikke lar seg gjøre skal det uansett velges en ansvarlig for hver 

avdeling.  
 

3.1.4 Valgkomitéen skal innstille til valg av hovedtillitsvalgte og ny valgkomité. Innstillingen skal 
sendes klubbens medlemmer senest en uke før klubbmøte avholdes. 

 

3.2 Hovedklubbens styre og forhandlingsutvalg 
 

3.2.1 De hovedtillitsvalgte utgjør styret i hovedklubben og er foreningens forhandlingsutvalg 

mot Tromsø kommune.  
 



 

 

3.2.2 Styret i hovedklubben skal etter Klubbmøte konstituere seg selv og det skal velges en 

klubbleder og en forhandlingsleder.  
 

3.2.3 Styret i Hovedklubben kan supplere forhandlingsutvalget i henhold til gjeldende 

hovedavtale ved behov. 
 

3.2.4 De hovedtillitsvalgte skal minst to ganger i året kalle inn til tillitsvalgtsamling innenfor 

avdelingen de har ansvar for. 
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