
Forslag til vedtektsendringer 
 
 
 
Til:  NRKJs årsmøte 2017 
Dato:  31.10.2017                                        
Fra:  Styret i NRKJ 

  
 
 
Etter årsmøtet 2016 hvor styret trakk sitt forslag til vedtektsendring ble det satt ned et 
vedtektsutvalg som skulle vurdere dagens ordningen med organisasjonssekretær. Etter at 
utvalget leverte sin konklusjon våren 2017 ble det bedt om en juridisk vurdering av saken 
fra NJs advokater. (Styret i NRKJ tar selvkritikk på rekkefølgen)  
 
Vedtektsutvalgets konklusjon: 

1. Å beholde dagens ordning hvor organisasjonssekretæren utnevnes av NRKJ-styret. 

2. At organisasjonssekretæren ikke bør sitte i NRKJ-styret. 

3. At NRKJ-styret ikke utvides og at dagens antall på 8 styrerepresentanter beholdes. 

 
Juristenes vurdering er: 
 

Alle heltidstillitsvalgte må ha de samme rettigheter og plikter – herunder tale, 
forslags- og stemmerett - både på årsmøtet og i NRKJ-styret. 

 
Hovedessensen i den juridisk vurderingen er at alle fire heltidsansatte må ha de samme 
rettigheter og plikter, og det må et være tydelig at alle fire er tillitsvalgte, og at ingen av 
dem har arbeidsforhold som til forveksling kan ligne på en ansettelse.  
 
Vedtektsutvalget beskriver hva majoriteten i organisasjonen ønsker (før juridisk 
vurdering), og styrets utfordring er å fremme et forslag til årsmøtet som i størst mulig grad 
tilfredsstiller organisasjonens ønsker og behov, samt ikke skaper tvil om at alle fire på 
NRKJ-kontoret er tillitsvalgte med de samme rettigheter og plikter.  For leder og 1. og 2. 
nestleder er dette ingen problemstilling. For organisasjonssekretæren så viser begge 
rapportene at skillelinjene mellom ansatt/tillitsvalgt er uklare. 
 
Hovedutfordringene i dagens ordning: 

- Org.sek har ingen valgte verv 
- Org.sek som en av fire øverste tillitsvalgte har ingen (formell) innflytelse i styret. 
- Org.sek er utpekt etter utlysning som ligner på en normal ansettelsesprosess.  
- Org.sek er samme tittel som stabsansatte i moderorganisasjonen. 

En rekke organisasjonen (politiske og frivillige) har funksjonen organisatorisk nestleder. 
De samme organisasjonene har da også politisk nestledelse. Organisatoriske nestledere har 
oppgaver som er sammenlignbare med NRKJs organisasjonssekretær. Alle nestledere sitter 
i styret.  
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Hovedavtalen omtaler ikke hvordan NRKJs tillitsvalgte skal velges. Det avgjør 
organisasjonen selv. Det samme gjelder tiltredelsestidspunkt og for hvor lenge. I dag 
velges divisjons -og regionstillitsvalgte av NRKJs styre. Slik sett vil det heller ikke være 
noen utfordringer med tanke på hovedavtalen om organisatorisk nestleder velges av 
NRKJs styre, så fremt det har fått fullmakt av årsmøtet, eller årsmøtet har det 
vedtektsfestet.   
 
Styret i NRKJ har diskutert denne saken både på styremøter og i et klubbledermøte i 
oktober  ( ca 50% fremmøte) og vi opplever at det er delte meninger og usikkerhet i 
organisasjonen.  
Styret har likevel diskutert seg fram til et kompromissforslag som naturlig nok ingen er 
helt fornøyd med, men som alle mener at organisasjonen likevel kan leve godt med. 
  
 
Forslag: 

x For å tilfredsstille kravet om likhet mellom de fire tillitsvalgte må vi gå mot 
vedtektsutvalgets innstilling om at org.sek ikke sitter i NRKJs styre. Snarere tvert 
imot må org.sek ha fast plass i styret på linje med de andre tre, med de rettigheter 
og plikter det medfører.   

x For å sikre at de fire heltidstillitsvalgte ikke har flertall i styret økes antallet med én 
person, og antall vara reduseres tilsvarende. (Dette har ingen økonomiske 
konsekvenser da dagens org.sek uansett er med på all styreaktivitet)    

x Tittel organisasjonssekretær endres til organisatorisk nestleder. 
x Årsmøtet delegerer ved vedtektsendring valg av organisatorisk nestleder til styret i 

NRKJ. Den organisatoriske nestlederen velges blant NRKJs medlemmer, for ett år 
av gangen med virkningsdato fastsatt av styret. 

 
  
Helt konkret medfører dette endringer i paragraf fem, seks og åtte i vedtektene. I tillegg er 
det lagt inn to justeringer/tilpasninger til som er forklart i parentes:  

§ 5 Årsmøtet 

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og skal avholdes årlig, og senest tre måneder før NJs 
landsmøte. Innkalling skal skje med minst fire ukers varsel, og forslag til årsmøtet skal 
være sendt styret senest tre uker før årsmøtet. Styret fremlegger for årsmøtet årsmelding og 
revidert regnskap.  

Sammensetning 
Representanter til årsmøtet velges av redaksjonsklubbene. NRKJs tillitsvalgte på SU2, 
NRKJs områdetillitsvalgte og ansattrepresentantene til NRK-styret fra NRKJ, som ikke 
møter som ordinære representanter, møter med talerett.  

NRKJs organisasjonssekretær har talerett på årsmøtet. 

Årsmøtet settes sammen av representanter etter følgende retningslinjer: 

Klubber med 5 til 39 medlemmer har én representant. Større klubber får én 
tilleggsrepresentant for hvert 40. medlem. 
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I tillegg møter styrets medlemmer og 1. vararepresentant. 

Årsmøterepresentanter valgt av klubbene har forslags-, tale- og stemmerett i alle saker som 
behandles på årsmøtet. Styremedlemmer har ikke stemmerett i saker som angår 
ansvarsfrihet for vedtak de har vært med på som styremedlemmer.  

Valg 
Årsmøtet skal etter innstilling fra valgkomiteen velge leder, 1. nestleder og 2. nestleder for 
ett år. De øvrige styremedlemmene velges for to år, slik at halvparten av de ordinære 
styremedlemmene er på valg hvert år. Varamedlemmene velges for ett år.  

Hvis et styremedlem, som ikke er på valg, velges til leder eller nestleder, erstattes 
vedkommende med et nytt styremedlem som velges for ett år.  

Styret i NRKJ velger organisatorisk nestleder. 

Valgkomiteen innstiller til valg med unntak av forslag til ny valgkomité og revisor, der 
styret innstiller. Valgkomiteen skal være sammensatt av fire representanter og to 
vararepresentanter av NRKJs medlemmer. Valgkomiteens leder velges på årsmøte, og har 
ansvaret for å sette i gang arbeidet. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.  

Årsmøtet skal etter innstilling fra styret også velge revisor. Revisor velges for ett år. 

Ingen representanter skal møte på årsmøtet med bundet mandat. 

Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med samme varsel som for vanlig årsmøte. 
Innkalling skjer ved styrevedtak, eller ved at minst fjerdeparten av medlemmene ber om 
det. På et ekstraordinært årsmøte behandles den eller de sakene som er grunnlag for 
innkallingen.  

 

 § 6 Styret 

NRKs Journalistlag ledes av et styre på åtte ni medlemmer (leder, 1. nestleder, 2. nestleder, 
organisatorisk nestleder, og fem styremedlemmer) med seks fem varamedlemmer.  

1. varamedlem møter fast på styremøtene. Øvrig vara kalles inn ved forfall av minst to 
faste styremedlemmer. (for å klargjøre en tilbakevennende diskusjon om når vara skal 
kalles inn) 

Styret er beslutningsdyktig når fem medlemmer er til stede. Styret er ansvarlig for at alle 
vedtak i lagets organer blir protokollført og effektuert. Ved stemmelikhet har lederen 
dobbeltstemme.  

Styret skal informere klubber og medlemmer om hva som skjer i laget og i bedriften. 

Styret er ansvarlig for å formidle informasjon til NJs organer og fra NJs organer til 
medlemmer ansatt i NRK. 
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Styret innstiller/velger representanter til ulike organer i laget, NJ og bedriften på konsern- 
og divisjonsnivå. 

NJs sekretariat godkjenner redaksjonsklubbenes vedtekter og endringer i disse. (siste rest 
av denne kontrollinstansen gikk ut av NJs vedtekter på LM i 2017)  

Styret kan, når det finner det nødvendig, innkalle til styremøte eller ekstraordinært årsmøte 
i redaksjonsklubbene. 

Styret i NRKJ utnevner lagets organisasjonssekretær. 

 
 
 

§ 8 Administrasjon 

NRKs Journalistlag representerer, i samarbeid med Norsk Journalistlag, NJ-medlemmene 
overfor NRK og har eget sekretariat på Marienlyst.  

Det faglige arbeidet kanaliseres gjennom sekretariatet som består av leder, 1. nestleder, 2. 
nestleder og organisasjonssekretær organisatorisk nestleder på heltid.  

Utgifter til lagsarbeidet dekkes av kontingenten som innkreves av NJ sentralt, av NRKJ 
lokalt og av midler som ytes av NRK etter hovedavtalen mellom NJ og NRK.  

 
 


