Vedtekter Fylkeslag
Vedtatt på landsmøte i april 2001 og revidert april 2004.

§ 19 STRUKTUR OG MEDLEMSKAP
1. På landsbasis er Lærernes Yrkesforbund inndelt i fylkeslag.
2. Grensene for fylkeslag følger grensene for fylkeskommunene.
3. Medlemmer av Lærernes Yrkesforbund står tilsluttet Fylkeslaget i den fylkeskommune
medlemmets arbeidsplass ligger.
§ 20 FYLKESLAGETS ORGANISASJONSLEDD
De besluttende organisasjonsledd i Lærernes Yrkesforbund er normalt:
1. Årsmøtet
2. Fylkesstyret
3. Lokallagenes årsmøter
4. Lokallagsstyrene. Jf. forøvrig §4 Oppbygging og §11 Tillitsvalgtsapparatet.
§21 FYLKESLAGETS VEDTEKTER
Fylkeslagets vedtekter må ikke være i strid med LY´s vedtekter og skal ved endring/justering
godkjennes av Sentralstyret.
§ 22 FYLKESSTYRET
Fylkesstyret leder fylkeslaget mellom årsmøtene. Fylkeslagets virksomhet må være i samsvar
med LY´s overordnede målsettinger. Fylkesleder leder det daglige arbeidet i laget og
representerer fylkeslaget overfor arbeidsgiver og skolemyndigheter.
§23 FYLKESSTYRET SKAL
a) Søke om å få de nevnte medlemmer i §1 i LY´s vedtekter som medlemmer.
b) Stå i nær kontakt med lokallag, tillitsvalgte, og LY sentralt. Hjelpe lokallagene og
medlemmene med tvister som måtte oppstå.
c) Følge opp årsmøtevedtak.
d) Utarbeide forslag til handlingsplan for året.
e) Vedta fylkeslagets holdninger i skolepolitiske spørsmål på fylkesplan.
f) Oppnevne LY´s representanter til fylkeskommunale råd og utvalg, nemder og styrer
innenfor fylkets grenser.
g) Sende melding til LY om valg av styret og alle tillitsvalgte i fylkeslaget. Sende melding til
utdanningsutvalget og utdanningsavdelingen og skolene om hvem som fungerer som
tillitsvalgt.
h) Sende årsmelding til LY
i) På oppfordring kontrollere medlemslister fra LY.

j) Holde kontakt med skoleverkets styrende organer.
k) Holde kurs for tillitsvalgte og medlemmer i lokallagene
l) For øvrig i samsvar med lagets og LY´s vedtekter, søke og aktivisere medlemmene og
tilrettelegge sakene på beste måte før de sendes LY.
§ 24 FYLKESSTYRET HAR MYNDIGHET TIL
a) Å godkjenne fylkesvise og lokale forhandlings- og drøftingsresultater, jf. Hovedavtalen og
Hovedtariffavtalen.
b) Å vedta aksjoner i saker hvor avgjørelsesmyndigheten ligger hos fylkeskommunen.
Aksjonens omfang må ikke overstige fylkeslagets ansvarsevne.
c) Å pålegge medlemmene å delta i skolepolitisk demonstrasjonsstreiker eller blokke ringer av
stillinger i skoleverket.
d) Å velge/peke ut delegater til Lærernes Yrkesforbunds Landsmøte.
§ 25 ANDRE OPPGAVER FOR FYLKESSTYRET
a) Føre forhandlinger
b) Forberede årsmøte
c) Holde medlemsmøter
d) Holde kontakt med og igangsette arbeid i fagseksjonene
e) Sørge for informasjon til skoletilltsvalgte og enkeltmedlemmer
f) Hjelpe medlemmer i saker overfor arbeidsgiver
g)

Forberede saker som skal behandles på landsmøte

h) Besvare forespørsel fra LY sentralt
i) Samarbeide med andre lærerorganisasjoner
j) Holde medlemsregister ajour
§ 26 FYLKESLAGETS ÅRSMØTE
a) Fylkeslaget plikter å holde minst et møte i året.
b) Holdes bare ett møte er dette lagets årsmøte. Dette er lagets høyeste myndighet.
c) Det innkalles til årsmøte og bekjentgjøres 1 måned i forveien. Hvis ikke årsmøtet beslutter
noe annet, leder lederen årsmøtet.
d) Alle fylkeslagets medlemmer har rett til å være tilstede med tale-, forslags- og stemmerett.
Styrets medlemmer kan likevel ikke stemme ved behandling av årsmelding og regnskap.

e)

Skoletillitsvalgte skal delta på årsmøtet.

f) Med 2/3 flertall kan årsmøtet vedta å behandle saker som ikke er på sakslisten. For at
vedtaket skal være gyldig kreves 2/3 flertall i slike saker.
§ 27 ÅRSMØTET SKAL
a) Behandle årsmelding
b) Vedta handlingsplan for fylkeslaget
c)

Drøfte saker som styret legger frem og andre saker som er kommet til styret så
tidlig at de kan komme med på sakslisten som sendes ut sammen med
innkallingen

d) Velge landsrådets representant, fortrinnsvis fylkesleder, og gi Sentralstyret
beskjed om dette senest 6 uker før landsrådet finner sted.
§ 28 VED BEHOV BEHANDLER ÅRSMØTET
a) Oppretting og nedlegging av lokallag
b) Forslag til vedtektsendringer. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de fremmøtte
årsmøtedeltakerne.
c) Oppretting og nedlegging av fagseksjoner.
§ 29 ÅRSMØTE
a) Lokallagene velger medlemmer til styret. Et styremedlem skal velges fra hvert lokallag.
b) Leder og nestleder velges av styret
c) Valgperioden samsvarer med landsmøteperioden.
d) Valgperioden tar til 01.08. og avsluttes 31.07.
e) Referat fra årsmøte sendes sekretariatet og lokallagene
§ 30 ENDRINGER I FYLKESLAGSVEDTEKTENE
Endringer i vedtektene kan bare gjøres på ordinært årsmøte. Endringsforslagene med styrets
uttalelse må gjøres kjent for medlemmene minst 14 dager før møtet. Endringer i vedtektene
krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene og må godkjennes av sentralstyret for å være
gyldig.
§ 31 OPPLØSNING AV FYLKESLAGET
Forslag om oppløsning av fylkeslaget må fremsettes av minst 1/3 av medlemmene i
fylkeslaget og sendes fylkesstyret innen 1. januar. Vedtak om oppløsning kan bare gjøres på
ordinært årsmøte og krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene, og godkjennes av
sentralstyret.

