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Vedtekter for Telepensjonistenes Landsforbund  
  

§ 1.  
Navn  

  
Forbundets navn er Telepensjonistenes Landsforbund  

  
§ 2.  

Formål  
  

Telepensjonistenes Landsforbund er en landsomfattende, ideell, partipolitisk uavhengig og nøytral 
interesseorganisasjon med formål å samle alle telepensjonister for å ivareta felles økonomiske, 
sosiale, helse- og velferdsmessige samt kulturelle interesser.  

  
§ 3.  

Samarbeidsparter  
  

For å fremme forbundets formål, skal forbundet samarbeide med relevante enheter i Telenor, 
andre pensjonistforbund og sammenslutninger med tilsvarende formål, og andre instanser som 
bidrar til å fremme pensjonistenes interesser.   

  
§ 4.  

Organisasjon  
  

Forbundet har følgende organer med beslutningsmyndighet:  
  

1. Landsmøtet  
2. Landsstyret  
3. Lokalforeningene  

 
              

§ 5.  
Medlemskap og kontingent  

  
Tidligere ansatte i Televerket/Telenor eller virksomheter som er utskilt fra Telenor, og ansatte i de 
samme bedriftene, deres ektefelle/samboer og gjenlevende ektefelle/samboer, kan bli medlem 
gjennom lokalforeningene. Telepensjonister som bor på steder som ikke er dekket av en 
lokalforening, kan tegne medlemskap direkte i forbundet. Kontingent for direkte medlemskap 
fastsettes av landsmøtet.   
  
Alle medlemmer i en lokalforening skal betale kontingent til denne. Lokal kontingent fastsettes av 
foreningens årsmøte, men kan ikke være lavere enn den minstekontingenten som landsmøtet 
vedtar.   
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Lokalforeningene betaler en årlig kontingent pr betalende medlem til forbundet. Denne fastsettes 
av forbundets landsmøte for hver landsmøteperiode.  
  

  
§ 6.  

Lokalforeninger  
  

Lokalforeningene er forbundets grunnorganisasjon og ivaretar medlemmenes interesser lokalt. 
For å styrke medlemskontakten kan lokalforeninger som omfatter et større geografisk område 
opprette lokale avdelinger innenfor lokalforeningen.  
  
Landsmøtet vedtar rammevedtekter som gjelder for alle lokalforeninger. Innenfor denne rammen 
kan lokalforeningene legge til og tilpasse egne lokale vedtekter. Vedtektene for lokalforeningen 
må tas opp til behandling på hvert årsmøte i lokalforeningen.   
  

 § 7.  
Landsmøtet  

  
1. Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet og holdes hvert 2. år. Dato og sted fastsettes 

av landsstyret og meddeles foreningene senest ett år før møtet.  
2. Alle lokalforeninger skal være representert på landsmøtet med 1 delegat. Deretter kan det 

velges 1 delegat for hvert påbegynt 100 medlem. Antall delegater skal beregnes ut fra antall 
betalende medlemmer 31. desember året før landsmøtet holdes. Foreningene skal senest 6 
uker før landsmøtet holdes sende landsstyret fortegnelse over valgte representanter med 
vararepresentanter.  

3. Til landsmøtet innkalles forbundets interne revisorer, valgkomiteens leder,  
Telepensjonistens redaktør og ansvarlig for forbundets hjemmeside. Disse har ikke    
stemmerett, men forslagsrett på sine respektive saksområder. De har talerett i alle saker. 
Landsstyrets medlemmer deltar på landsmøtet med fulle rettigheter. 

4. Årsrapport, revidert regnskap og forslag til rammebudsjett, jfr.§ 8, skal være sendt 
lokalforeningene senest 6 uker før landsmøtet.  

5. Forslag som de enkelte foreninger ønsker behandlet på landsmøtet, skal være mottatt av 
landsstyret senest 2 måneder før møtet.  

6. Innkalling til landsmøtet skal, sammen med dagsorden og innkomne forslag med 
landsstyrets innstilling, sendes representantene senest 1 måned før møtet.  

7. Protokoll fra landsmøtets forhandlinger skal sendes representantene og lokalforeningene 
senest innen 2 måneder etter landsmøtet.   

  
 
 
 
 

§ 8.  
Landsmøtets myndighetsområde  

  
Landsmøtet skal:  

1. Behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på vedtatt dagsorden.  
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2. Behandle årsrapport for de to siste år.  
3. Behandle regnskaper med revisjonsberetninger for de to siste år.  
4. Vedta eventuelle forslag til endringer i forbundets vedtekter og rammevedtekter for 

lokalforeningene i samsvar med § 15  
5. Fastsette følgende kontingentsatser:  

- Lokalforeningenes kontingent til forbundet  
- Kontingent for direkte medlemskap  
- Minstesats for lokalforeningenes kontingent  

6. Fastsette godtgjøringer og diettbestemmelser for Forbundets tillitsvalgte  
7. Vedta handlingsprogram for kommende landsmøteperiode  
8. Behandle innkomne forslag  
9. Vedta rammebudsjett for kommende landsmøteperiode  
10. Foreta valg av:  

I. Leder,  
II. Nestleder 
III. Kasserer 
IV. Sekretær 
V. 1 styremedlem  
VI. 3 varamedlemmer til Landsstyret  
VII. 2 internrevisorer med 1 vararevisor 
VIII. Valgkomite på 3 medlemmer og 1 varamedlem  

             
Alle valg skal foregå skriftlig hvis ikke landsmøtet bestemmer noe annet.  
  

§ 9.  
Ekstraordinært landsmøte  

  
Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av landsstyret med minst 14 dagers varsel når det 
foreligger saker eller oppstår situasjoner av ekstraordinær art. Landsstyret plikter dessuten å 
innkalle til ekstraordinært landsmøte når minst halvparten av forbundets foreninger krever det. Til 
ekstraordinært landsmøte velges i hovedsak representanter etter samme regler som for ordinært 
landsmøte jfr. § 7. Tillater ikke tiden dette, møter de samme representanter som på siste 
ordinære landsmøte. Landsstyret avgjør fremgangsmåten som skal nyttes.  
  
Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de sakene som gjør at ekstraordinært landsmøte 
må avholdes.  
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 §10.  

Landsstyret  
  

Landsstyret er forbundets høyeste myndighet mellom landsmøtene. Det består av leder, 
nestleder, sekretær, kasserer og 1 styremedlem. Ved valg av landsstyre bør det legges vekt på å 
oppnå best mulig kjønnsmessig og geografisk fordeling av tillitsvervene.  
  
Funksjonstiden for de valgte er 2 år.  
  
Landsstyret holder møter så ofte lederen finner det nødvendig, eller når minst 3 styremedlemmer 
krever det. Landsstyret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 2 styremedlemmer 
er til stede.  
  
Protokoll fra Landsstyrets forhandlinger sendes forbundets landsstyre og lokalforeningene.  
 
  

§11.  
Landsstyrets oppgaver  

  
Landsstyret skal  

1. Være lokalforeningene behjelpelig med råd og veiledning og for øvrig holde disse 
informert om aktuelle saker  

2. Behandle alle saker som vedrører forbundets virksomhet og sette i verk de tiltak som 
kan tjene til å fremme forbundets formål  

3. Følge opp vedtatt handlingsprogram og øvrige vedtak fra landsmøtet  
4. Påse at forbundets midler forvaltes på en betryggende måte, og at regnskap og 

beholdningsoversikt alltid er i orden.  
5. Følge opp forbundets informasjonsoppgaver, jfr. § 13  
6. Vedta kriterier for og omfanget av overføring av økonomiske midler fra forbundet til 

lokalforeningene. Vedtaket skal så langt det er mulig være forutsigbart og skal gjøres 
kjent for lokalforeningene senest innen 1. november før nytt regnskapsår. 

7. Normalt avholde en lederkonferanse de år hvor det ikke er landsmøte. På 
lederkonferansen, som ikke har noe besluttende mandat, deltar landsstyrets 
medlemmer og lokalforeningenes ledere.  

8. Ha fokus på og følge opp forbundets medlemsutvikling. Felles maler skal brukes ved 
rapportering av lokalforeningenes årsregnskap og antall medlemmer pr lokalforening.   

9. Kontingent fra lokalforeningene til forbundet skal innbetales for antall betalende 
medlemmer lokalforeningen har pr 31. desember foregående år. 
Tilsvarende medlemstall legges til grunn for overføring av økonomiske midler fra 
forbundet til lokalforeningene.  

10. Ved permanent forfall i landsstyret skal varamedlem tre inn.  
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§ 12.  

Regnskap  
  

Forbundets regnskapsår følger kalenderåret og skal til enhver tid vise forbundets økonomiske 
stilling.  
.   
Årsregnskapet skal være undertegnet av landsstyrets medlemmer og skal godkjennes av 
landsmøtet. Før årsregnskapet kan godkjennes, skal det være revidert av interne revisorer 
valgt på landsmøtet og ekstern statsautorisert eller registrert revisor.  
  
Interne revisorer skal foreta revisjon av regnskapet i samsvar med Landsstyrets instruks for 
tillitsvalgte revisorer.  

  
§ 13.  

Informasjon  
  

Forbundet utgir medlemsbladet Telepensjonisten og vedlikeholder en nettbasert hjemmeside. 
Landsstyret vedtar den til enhver tid gjeldende informasjonsstrategi. Forbundsleder er 
ansvarlig redaktør.   
  
Redaktøren for Telepensjonisten og webansvarlig utnevnes av landsstyret og innkalles til 
landsstyrets møter og landsmøter. Redaktør og webansvarlig skal ha kopi av sakliste for møter 
i landsstyret og avgjør selv om det er aktuelt å delta. De møter med forslags- og talerett, men 
ikke stemmerett. Landsstyret v/forbundsleder har ansvaret for utforming av aktuelt stoff til 
hjemmesiden.  

  
§ 14.  

Vedtektene  
  

Forslag til landsmøtet om endring av vedtektene kan fremmes av lokalforeningene og av 
landsstyret. Forslag må være kommet til landsstyret senest 2 måneder før landsmøtet holdes, 
jfr. § 7 pkt. 5.  
  
Forslag med landsstyrets innstilling skal sendes representantene samtidig med innkalling til 
landsmøtet, jfr. § 7 pkt. 6.  
  
Ved ekstraordinært landsmøte, kan landsstyret tilpasse vedtektene, men kun med nødvendige 
endringer som følge av situasjonen som er årsak til at ekstraordinært landsmøte må avholdes. 
Landsstyrets innstilling skal vedlegges innkallingen.  
  
Endring av vedtektene kan vedtas av et landsmøte/ekstraordinært landsmøte med 2/3 flertall 
av de avgitte stemmene.  
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§ 15.  

Oppløsning  
  

Forslag om oppløsning av Telepensjonistenes Landsforbund skal behandles på et ordinært 
landsmøte. Dette kan med 2/3 flertall av de avgitte stemmene vedta at forslaget sendes til 
avgjørelse ved uravstemning. Forslaget ansees som vedtatt hvis 2/3 av de avgitte stemmer er 
for oppløsning. Blir forslaget vedtatt ved uravstemning, skal landsstyret forelegge resultatet for 
et ekstraordinært landsmøte, som med alminnelig flertall avgjør på hvilken måte forbundets 
midler skal nyttes.                  

  
     § 16.  

Avstemning  
  

Når ikke annet er besluttet, skjer alle vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er et 
forslag ikke vedtatt.  
  

  
  


