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KRIMINALOMSORGENS
YRKESFORBUND

Vedtekter for lokalforening i Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY)
Vedtatt på landsmøtet 15. november 2016.
Gjeldene fra 15. november 2016
§1 Formål
Foreningen har som formål å organisere tilsatte ved enheten. Lokalforeningen skal samarbeide med
alle nivåer i KY og andre organisasjoner, for å ivareta felles interesser. Lokalforeningen skal ivareta
medlemmenes økonomiske, faglige og arbeidsmiljømessige interesser i tråd med KYs prinsipprogram
og vedtekter.
§2 Medlemskap
Alle tilsatte ved enheten kan være medlem i lokalforeningen. Det er en måneds oppsigelse ved
utmeldelse av enkeltmedlemmer.
Et medlem kan av et enstemmig styre foreslåes ekskludert fra KY (eller bli suspendert for et avgrenset
tidsrom) når det:
a) Misligholder sine forpliktelser overfor foreningen.
b) Opptrer ukollegialt, eller på annen måte skader foreningen.
c) Nekter å etterkomme vedtak fattet av årsmøtet og/eller styret.
Beslutning om eksklusjon fattes av forbundsstyret i KY.
§3 Foreningens organer
Foreningen har tre styrende organer: Årsmøtet, styret og medlemsmøter.
§4 Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og skal avholdes årlig mellom 1. januar og 1. mars.
Innkalling til årsmøte skal skje med minst 14 dagers varsel.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn
én stemme, og stemmegivning kan skje ved skriftlig fullmakt som legges frem for møtet.
Følgende saker skal behandles på årsmøte:
o Godkjenning av innkalling og dagsorden.
o Valg av: Ordstyrer, referent og 2 til å underskrive protokollen.
o Årsberetning.
o Regnskap og revisjonsberetning.
o Budsjett.
o Innkomne forslag.
o Valg:
Eksempel på valgbare tillitsverv:
- Leder
- Nestleder
- Sekretær
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Kasserer
Styremedlemmer
Vararepresentanter
Representant til tilsettingsrådet m/ vara
Representant til lokalt arbeidsmiljøutvalg m/vara
Revisor
Omstillingstillitsvalgt
Valgkomité
Andre verv den enkelte lokalforening ønsker

Styrets sammensetning, antall medlemmer og funksjoner samt andre typer tillitsvalgte som skal
velges, avgjøres av årsmøtet. Det anbefales at man velges for 2 år, men at ikke alle er på valg samme
år.
Styrets sammensetning bør gjenspeile hvordan medlemsmassen ser ut med tanke på kjønn,
arbeidssted, stillingskategori mm.
Alle medlemmer som er yrkesaktive/betalende er stemmeberettigede ved årsmøte/medlemsmøte.
I styremøter har styremedlemmene stemmerett. Andre spesielt inviterte har talerett.
Vararepresentantene trer inn i styret i den rekkefølge de er valgt av årsmøtet.
Det kan etableres felles styre med andre YS forbund.
Forøvrig følges valgreglene i KYs vedtekter.
§5 Landsmøtedelegater
Utsendinger til KYs landsmøte det året det avholdes utpekes av styret, eventuelt etter behandling på
medlemsmøte. Foreningens leder bør være en av delegatene.
Medlemstallet pr. 1. januar det året landsmøtet avholdes skal legges til grunn.
§6 Styrets virksomhet
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet
har lederen dobbeltstemme.
Styrets oppgaver er:
- Å avgi årsrapport til årsmøtet, regnskap som er godkjent av styret og styrets valgte revisor.
- Å behandle og fatte beslutninger i saker som nevnt i §1 i vedtektene.
- Å avholde medlemsmøte så ofte det er nødvendig/ønskelig.
- Å spre informasjon fra KYs andre organer.
- Å representere medlemmene etter hovedavtalen/hovedtariffavtalen i forhold til arbeidsgiver.
- Å oppnevne rådgivere, rådgivende organ og utvalg, medlemmer til arbeidsgrupper, komiteer,
nemnder og liknende. Styret bestemmer mandatet.
§7 Vedtektsendringer
Vedtektene kan bare endres på KYs landsmøte når minst 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede
stemmer for forslagene. Forslag til vedtektsendringer skal sendes KYs forbundsstyre minst 4 måneder
før landsmøtet. Forslag til vedtektsendringer må ikke stride mot KYs vedtekter.
§8 Ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom styret eller 25% av medlemmene forlanger det.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er oppført i innkallingen.
§9 Tolking.
Tvist om tolking avgjøres av KYs forbundsstyre. Denne avgjørelsen er endelig.
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§10 Oppløsning.
Forslag om oppløsning av foreningen trenger 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer på ordinært eller
ekstraordinært årsmøte.
Ved sammenslåing av enheter oppløses de tidligere lokalforeningene og en ny opprettes. Det settes
da ned en felles valgkomite og det avholdes et felles ekstraordinært årsmøte, hvor nytt felles styre
velges. Styret velges av og blant alle medlemmer tilhørende den sammenslåtte enheten.
Dersom en lokalforening oppløses skal lokalforeningens midler på oppløsningsdato tilbakeføres til KY
sentralt.

§11 Protokoller/referater.
Det skal føres protokoller/referater over alle års-/styre- og medlemsmøter, samt komité- og
utvalgsmøter. Ved årsmøte velges referent på årsmøtet. Ved styre- og medlemsmøter refererer
sekretæren. Ved komité og utvalgsmøter velges det referent hver gang.
Protokoll fra årsmøtet skal føres etter mal fra forbundsstyret og sendes til regiontillitsvalgte og
forbundskontoret innen 1. mars. En oversikt over hvem som er valgt inn i styret skal sendes til lokal
arbeidsgiver.
Alle andre protokoller og referat sendes til regiontillitsvalgt.
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