Arkitektenes fagforbund

Vedtekter

Vedtatt på landsmøtet i Oslo 24. september 2021
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Vedtekter Arkitektenes fagforbund
Arkitektenes fagforbund (heretter kalt AFAG) er fagforbundet for arkitekter, interiørarkitekter,
landskapsarkitekter, planleggere og designere (heretter benevnt arkitekter, planleggere og
designere) i offentlig og privat sektor.

§ 1 Formål
AFAG skal:
-

Arbeide for gode lønns- og arbeidsforhold
Yte medlemmene bistand i tvister med arbeidsgiverne
Arbeide for full sysselsetting blant arkitekter
Arbeide for forsvarlig utdanning og etterutdanning
Arbeide for å promotere den arkitektfaglige kompetansen i alle sektorer og innenfor ulike
arbeidsfelt
Arbeide for å fremme mangfold og likestilling, og arbeide for å motvirke diskriminering og
trakassering

§ 2 Medlemskap
AFAG organiserer personer med mastergrad (eller tilsvarende) innen arkitektur, planlegging og
design fra norske og utenlandske læresteder. Andre arkitektur- og designrelaterte mastergrader fra
slike læresteder kvalifiserer også for medlemskap. Forbundsstyret bestemmer hvilke slike grader
som automatisk kvalifiserer for medlemskap.
Forbundsstyret kan etter særskilt søknad også ta opp medlemmer med andre mastergrader, eller
med annen utdanningsbakgrunn og som utfører kvalifisert arkitekt-, plan- eller designarbeid.
AFAG organiserer:
-

Arkitekter, planleggere og designere, ansatte og de som driver egen virksomhet
Studenter på relevante studier ved norske og utenlandske læresteder
Pensjonister

§ 3 Æresmedlemskap
Landsmøtet og forbundsstyret kan utnevne æresmedlemmer. Æresmedlemskap i AFAG kan tildeles
personer som gjennom ekstraordinær innsats over lang tid har gjort seg særlig fortjent til å bli
hedret. Æresmedlemmer har alle rettigheter i forbundet.
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§ 4 Medlemmenes plikter
-

Medlemmene plikter å følge forbundets vedtekter og lovlige fattede vedtak etter at disse
på en hensiktsmessig måte har blitt gjort kjent for medlemmene
Medlemmene plikter å varsle AFAGs sekretariat ved skifte av stilling eller arbeidsgiver
Medlemmene plikter å betale kontingent

§ 5 Utmelding
Utmelding skal skje skriftlig. Medlemskapet opphører ved nærmeste kvartalsslutt etter mottatt
utmelding.
For studenter og pensjonister gjelder utmeldingen fra neste kontingentforfall.

§ 6 Avstemningsregler
1. Flertallsformer
Alminnelig flertall
Det forslag er vedtatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer
regnes ikke som avgitte stemmer.
Absolutt flertall
Samme som «alminnelig flertall», men blanke stemmer regnes som avgitte stemmer.
Kvalifisert flertall
Det forslag er vedtatt som oppnår en på forhånd fastsatt andel av avgitte stemmer (eks. 2/3 eller
4/5). Blanke stemmer regnes som avgitte stemmer.
2. Ved forslag
Alle saker/forslag blir avgjort ved alminnelig flertall.
Unntatt fra dette er:
-

Vedtak som omstøter forbundsstyrevedtak og utnevning av æresmedlemmer: her kreves
absolutt flertall
Vedtak av mistillit til forbundsstyret, vedtektsendringer og vedtak om oppløsning: her
kreves 2/3 kvalifisert flertall
Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. Tre eller flere forslag skal ikke settes under
avstemming samtidig
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3. Ved valg
For å bli valgt kreves alminnelig flertall. Oppnås ikke dette i første avstemming, foretas bundet
omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Blir det ved omvalg likt stemmetall, foretas
loddtrekning.
4. Avstemming over tarifforslag
Dette er særlig behandlet i § 17 jfr. § 14.

§ 7 Landsmøtet
Landsmøtet er forbundets høyeste organ. Ordinært landsmøte skal normalt holdes hvert tredje år.
Blant deltakerne på landsmøtet skal det velges to personer til å skrive protokoll og to delegater til
å undertegne protokollen. Utkast til protokoll sendes delegatene så raskt som praktisk mulig etter
avholdt landsmøte og med to ukers frist til å komme med eventuelle endringsforslag. Godkjent
protokoll gjøres tilgjengelig for medlemmene.
Landsmøtet skal behandle følgende saker:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
a.
b.
c.
d.
e.
h)
i)
j)
k)
l)

Godkjenning av delegatene
Årsberetning fra forbundsstyret
Rapport fra kontrollkomiteen
Regnskap og revisjonsberetning for Arkitektenes fagforbund og ansvarsfrihet for
forbundsstyret
Kontingentens størrelse, jf. § 19
Budsjett
Handlingsprogram
Innkomne forslag jfr. § 10
Eventuelle forslag til vedtektsendringer
Eventuelle forslag til revisjon av retningslinjer som er fastsatt av landsmøtet:
Retningslinjer for bruk av konfliktfondet
Retningslinjer for opptak av studentmedlemmer
Retningslinjer for individuell juridisk bistand
Retningslinjer for redusert kontingent
Etiske retningslinjer
Valg av leder og nestleder til forbundsstyret, jfr. § 11
Valg av øvrige forbundsstyremedlemmer med varamedlemmer, jfr. § 11
Valg av kontrollkomité
Valg av valgkomité
Valg av revisor

I tillegg skal landsmøtet behandle eventuelle saker om eksklusjon etter § 20 eller som følge av
brudd på Etiske retningslinjer.
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§ 8 Valgkretser
AFAG er en medlemsforening. Medlemmene er grunnpilaren i foreningen. Hvert fylke utgjør en
valgkrets. Medlemmer tilhører den valgkrets der de har registrert bostedsadresse.
I forkant av landsmøtet kan medlemsmøter i valgkretsene drøfte landsmøtedokumentene og velge
delegater. Det kan også ved behov innkalles til informasjons- og medlemsmøter i valgkretsene.

§ 9 Delegater
Antall delegater på landsmøtet skal avspeile valgkretsenes medlemsmasse og fordelingen av delegater fastsettes av landsmøtet. Valgkretser med mange medlemmer har krav på flere delegater enn
valgkretser med få medlemmer. Antall delegater baseres på antall medlemmer i valgkretsene pr.
31. desember året før landsmøtet arrangeres.
I de valgkretsene som velger mer enn én delegat skal delegatene velges slik at privat, kommunalog statlig sektor og de ulike yrkesgruppene, hvis mulig blir representert.
Fordeling av delegater fastsettes slik:
-

1 delegat for 1-35 medlemmer
2 delegater 36-90 medlemmer
3 delegater 91-165 medlemmer
4 delegater 166-260 medlemmer

Valgkretser med over 260 medlemmer velger fire delegater for de første 260 og deretter én delegat
pr. påbegynt 150 medlemmer av de resterende medlemmer.
Valg av delegater kan gjennomføres på medlemsmøte i valgkretsene, eller ved at de som ønsker å
stille som delegater melder fra om dette til AFAGs sekretariat. Sekretariatet bistår valgkretsene med
å gjennomføre valg av delegater. Valget gjennomføres på en hensiktsmessig måte.
Forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer kan ikke velges som delegater. Forbundsstyrets
medlemmer deltar på landsmøtet, men har ikke stemmerett. Studentmedlemmer er ikke valgbare
som delegater.
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Forslag til vedtak innenfor den oppsatte dagsorden, må være mottatt av forbundsstyret senest seks
uker før landsmøtet. Landsmøtet står fritt til å endre innkomne forslag.
Dersom andre saker enn de som fremgår av forbundsstyrets forslag til dagsorden ønskes behandlet av landsmøtet, må disse være mottatt av forbundsstyret senest seks uker før landsmøtet. Med
4/5 kvalifisert flertall kan landsmøtet fravike denne regel og ta opp nye saker på dagsorden.
Landsmøtedokumentene med forbundsstyrets, valgkomiteens samt innkomne forslag til vedtak
gjøres tilgjengelig for medlemmene senest fire uker før landsmøtet.
Landsmøtedokumentene skal inneholde:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Forbundsstyrets årsberetning
Kontrollkomiteens rapport
Regnskap og revisjonsberetning
Kontingentforslag
Budsjettforslag
Forbundsstyrets forslag til handlingsprogram
Innkomne forslag med forbundsstyrets innstilling
Eventuelle forslag til vedtektsendringer
Eventuelle forslag til endringer i retningslinjer fastsatt av landsmøtet
Valgkomiteens forslag til forbundsstyre
Valgkomiteens forslag til kontrollkomité
Forbundsstyrets forslag til valgkomité
Forbundsstyrets forslag til revisor

I tillegg skal landsmøtedokumentene inneholde eventuelle forslag om eksklusjon etter § 20 eller
som følge av brudd på Etiske retningslinjer.
Landsmøtet kan velge andre tillitsrepresentanter enn de som er foreslått.
Ekstraordinært landsmøte kan innkalles på kortere varsel etter flertallsvedtak av delegatene på
landsmøtet, av forbundsstyret, eller dersom 1/20 av medlemmene krever det.
Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle den/de saker som er årsaken til ekstra innkalling.
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§ 10 Innkalling til landsmøtet
Forbundsstyret kaller inn til landsmøte med fire måneders frist. Forbundsstyret fremmer samtidig
forslag til dagsorden. Innkallingen og forslaget til dagsorden gjøres kjent for medlemmene på en
hensiktsmessig måte.
Forslag til vedtak innenfor den oppsatte dagsorden, må være mottatt av forbundsstyret senest seks
uker før landsmøtet. Landsmøtet står fritt til å endre innkomne forslag.
Dersom andre saker enn de som fremgår av forbundsstyrets forslag til dagsorden ønskes
behandlet av landsmøtet, må disse være mottatt av forbundsstyret senest seks uker før landsmøtet.
Med 4/5 kvalifisert flertall kan landsmøtet fravike denne regel og ta opp nye saker på dagsorden.
Landsmøtedokumentene skal inneholde:
a) Forbundsstyrets årsberetning
b) Kontrollkomiteens rapport
c) Regnskap og revisjonsberetning
d) Kontingentforslag
e) Budsjettforslag
f ) Forbundsstyrets forslag til handlingsprogram
g) Innkomne forslag med forbundsstyrets innstilling
h) Eventuelle forslag til vedtektsendringer
i) Eventuelle forslag til endringer i retningslinjer fastsatt av landsmøtet
j) Valgkomiteens forslag til forbundsstyre
k) Valgkomiteens forslag til kontrollkomité
l) Forbundsstyrets forslag til valgkomité
I tillegg skal landsmøtedokumentene inneholde eventuelle forslag om eksklusjon etter § 20 eller
som følge av brudd på Etiske retningslinjer.
Landsmøtedokumentene med forbundsstyrets, valgkomiteens samt innkomne forslag til vedtak
gjøres tilgjengelig for medlemmene senest fire uker før landsmøtet.
Landsmøtet kan velge andre tillitsrepresentanter enn de som er foreslått.
Ekstraordinært landsmøte kan innkalles på kortere varsel etter flertallsvedtak av delegatene på
landsmøtet, av forbundsstyret, eller dersom 1/20 av medlemmene krever det.
Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle den/de saker som er årsaken til ekstra innkalling.
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§ 11 Valg og sammensetning av forbundsstyret
Forbundsstyret velges blant medlemmene og består av leder, nestleder og tre medlemmer som
velges av landsmøtet. Leder og nestleder velges særskilt, deretter forbundsstyremedlemmer og
vararepresentanter. Det velges tre vararepresentanter i prioritert rekkefølge. I tillegg velger studentutvalget en studentrepresentant og en vararepresentant for denne, jfr. § 16.
Det skal tilstrebes god balanse mellom ansatte i privat og offentlig sektor. Det bør tilstrebes lik
kjønnsfordeling og god geografisk fordeling i forbundsstyret.
Valgperioden er til neste landsmøte, normalt tre år.
Ved varig forfall fra styreleder eller nestleder utnevner forbundsstyret en erstatter blant øvrige
styremedlemmer.
Forbundsstyret velger selv leder for forhandlingsutvalgene i privat og offentlig sektor.

§ 12 Forbundsstyrets oppgaver
Forbundsstyret leder forbundets virksomhet mellom landsmøtene i samsvar med vedtekter og
vedtak fattet på landsmøtet. Lederen, eller ved forfall nestlederen, leder styrets møter og representerer forbundet utad. Lederen kan overlate representasjonen til andre.
Forbundsstyret har ansvaret for:
Tarifforhandlinger
Avtalefortolkning
Forbundets økonomi
At regnskapet blir revidert
Ansettelse av generalsekretær og utarbeidelse av instruks for denne
Informasjon til medlemmene
Forberedelse av landsmøtet
Og ellers alt som er nødvendig for å lede organisasjonens virksomhet
Forbundsstyret kan nedsette arbeidsgrupper til å utføre nødvendige oppgaver.
Forbundsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
Forbundsstyret fører referat fra sine møter. Referatene skal gjøres tilgjengelig for medlemmene.
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§ 13 Valgkomité og kontrollkomité
Valgkomité
Forbundsstyret skal fremme forslag til valgkomité til landsmøtet. Valgkomiteen skal bestå av tre
medlemmer som gjenspeiler medlemsmassen.
Valgkomiteen skal fremme forslag til forbundsstyremedlemmer til landsmøtet. Valgkomiteen
fremmer forslag til leder, nestleder, styremedlemmer og vararepresentanter, jfr § 11.
Kontrollkomité
a) Landsmøtet oppnevner, etter innstilling fra valgkomiteen, en kontrollkomité på tre medlemmer
og ett varamedlem, hvor alle skal være medlemmer i AFAG.
Medlemmene kan ikke samtidig sitte i noen av AFAGs organer som komiteen skal kontrollere.
b) Komiteen har som oppgave å føre kontroll med forbundets virksomhet ved å:
i.
ii.
iii.
iv.

påse at organisasjonen følger forbundets vedtekter og politikkdokumenter.
påse at landsmøtets vedtak og henstillinger blir fulgt opp.
påse at forbundets midler og ressurser forvaltes på en forsvarlig måte og i samsvar med
god forvaltningsskikk.
fastsette forbundets regnskap hvert år, etter at forbundsstyret har behandlet dette og
styrets årlige kommentarer til regnskapet.

Komiteens leder, forbundsstyreleder og generalsekretæren skal ha løpende dialog i den hensikt å
avklare spørsmål og eventuelle uklarheter på lavest mulig nivå.
Forbundsstyret og sekretariatet skal bistå med den informasjon komiteen har behov for.
Komiteen skal gi skriftlig rapport til det ordinære landsmøtet, med innstilling i forbindelse med
fastsetting av regnskapene og forbundsstyrets ansvarsfrihet.
c) Forbundsstyrets leder og generalsekretæren bør ha et møte med hele kontrollkomiteen minst
en gang i valgperioden.
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§ 14 Uravstemning
Uravstemning kan kreves over ethvert organisasjonsspørsmål og over valg av forbundsstyre.
Flertallsvedtak er bindende for landsmøtet og forbundsstyret. Vedtektsendringer og forslag om
oppløsning krever 2/3 kvalifisert flertall.
For å sende saker til uravstemning kreves:
a)
b)
c)

vedtak av forbundsstyret, eller
underskrift på krav fra 1/4 av landsmøtedelegatene, eller fra
1/20 av AFAGs medlemmer

Uravstemning bekjentgjøres til alle medlemmer med minst én måneds varsel og med
redegjørelse for de enkelte saker. Motforslag eller tillegg må være innsendt til sekretariatet innen to
uker fra uravstemning er bekjentgjort. Eventuelle motforslag må kunngjøres på en tilfredsstillende
måte.
Uravstemning skal være iverksatt senest to uker etter at fristen for motforslag er utløpt. (Jfr.
avsnittet ovenfor). Hvert medlem har én stemme. Stemmer ved fullmakt godtas ikke.
Uravstemningen kontrolleres av kontrollkomiteen.

§ 15 Lokale tillitsvalgte
Blant AFAGs medlemmer på de forskjellige arbeidssteder skal det velges en tillitsvalgt (med eventuell vararepresentant) eller et utvalg for de tillitsvalgte. Det er opp til det enkelte utvalg å velge
leder og eventuelt nestleder og andre posisjoner blant utvalgets medlemmer.
Tillitsvalgt kan også være eneste medlem på et arbeidssted.
De lokale tillitsvalgte skal ivareta det interne organisasjonsarbeid på arbeidsstedet og formidle
kontakt og informasjon mellom medlemmene og AFAGs organer.

§ 16 Studentutvalget
Studentkontaktene ved de ulike lærestedene utgjør AFAGs studentutvalg. Studentutvalget velger
en studentrepresentant med vara som har fulle rettigheter i forbundsstyret. Valgperioden er inntil
nytt valg gjennomføres. Studentrepresentanten fungerer også som leder av studentutvalget.

§ 17 Forhandlinger og konflikter
Forhandlinger gjennomføres på den måten forbundsstyret finner hensiktsmessig.
Forbundsstyret treffer vedtak om å godkjenne eller anbefale tarifforslag, eller eventuelt bryte
forhandlingene.
Ved hovedtariffrevisjon skal forbundsstyret vurdere å sende avtaleutkastet til uravstemning
innenfor de respektive sektorer.

§ 18 Konfliktfond
AFAGs konfliktfond kan gi medlemmene økonomisk hjelp ved brudd i lønnsforhandlinger, streik og
til juridisk bistand.
Landsmøtet fastsetter gjennom budsjettet overføring til konfliktfondet. Fondet er adskilt fra
forbundets øvrige midler.
Forbundsstyret har ansvar for å forvalte konfliktfondet og for at midlene er disponible i en
konfliktsituasjon.

§ 19 Kontingent
Kontingent fastsettes av landsmøtet. Forbundsstyret kan vedta justeringer av kontingenten hvis
særlige forhold tilsier det. Pensjonistkontingent forutsetter at medlemmet ikke lenger er
yrkesaktivt.
Nyutdannede betaler 50 % av ordinær kontingent de tre første årene etter fullførte studier.
Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent.
Dersom et medlem skylder kontingent for et år eller mer, så opphører medlemskapet. Før tidligere
medlemmer kan gjenopptas må eventuelt skyldig kontingent være betalt.

§ 20 Eksklusjon
Et medlem som bryter vedtak om konflikt, gjør seg skyldig i grovt vedtektsbrudd eller på annen
måte alvorlig skader AFAG, kan ekskluderes etter vedtak på landsmøtet. Forbundsstyret kan
suspendere et medlem forut for landsmøtets behandling.
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§ 21 Oppløsning
Forbundet kan oppløses når det er gjort vedtak om dette på landsmøtet. Et vedtak om oppløsning
må være gjort med 2/3 flertall. Vedtaket må deretter stadfestes gjennom en uravstemning med 2/3
flertall.
Flertallet regnes av avgitte stemmer, jfr. § 6 (kvalifisert flertall).
Et vedtak om oppløsning kan også inneholde bestemmelser om framtidig bruk eller overføring av
forbundets midler, rettigheter og forpliktelser.
Dersom oppløsning av forbundet stadfestes, blir forbundsstyret et avviklingsstyre for forbundet.
Avviklingsstyret har som hovedoppgave å gjennomføre avviklingen, herunder de vedtak som
eventuelt er fattet om bruk av forbundets midler.
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