VEDTEKTER FOR KUFO TUNSBERG

1. Stiftslagets mål og hovedoppgaver
Stiftslagets mål er å være et samlende organ for de som er ansatt i bispedømmets
undervisningsstillinger og å styrke de undervisningsansattes faglige identitet.
Stiftslaget skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og arbeidssosiale interesser og arbeide for
å fremme kollegialt samhold og samarbeid.
Stiftslaget kan samarbeide med andre fagorganisasjoner og bispedømmekontoret der dette er
naturlig.

2. Medlemmer
KUFO Tunsberg består av KUFO’s medlemmer i Tunsberg bispedømme. Disse har tale- og stemmerett
på årsmøtet og medlemsmøter. Ansatte i undervisningsstillinger i bispedømmet som ikke er
medlemmer, har talerett på årsmøtet.

3. Årsmøte og valg
Stiftslaget avholder årsmøte innen 15. juni der det legges frem årsmelding, regnskap og velges styre.
Styret består av fire medlemmer: leder, nestleder, sekretær og kasserer. Kasserervervet kan bekles
av et medlem utenfor styret.
Styrerepresentantene velges for to år, og på hvert årsmøte er det to av representantene som står på
valg.
Det velges to vararepresentanter for styret. Vararepresentantene velges for to år. Det tilstrebes at
det er kun en av vararepresentantene som står på valg ved årsmøtet.
Styret kan utpeke en valgkomité eller inneha oppgaven selv.
Det tilstrebes utskifting i styremedlemmer etter tre perioder (seks år) sammenhengende.
Styret konstituerer seg selv.

4. Stiftslagets oppgaver
-

Velge styrerepresentanter.
Stiftslagets årsmøte avgjør antall styremedlemmer. Ved mangel på aktuelle kandidater til
styreverv, kan årsmøtet beslutte å ha færre styremedlemmer for en valgperiode om gangen.

-

Godkjenne årsmelding og regnskap.

-

Velge tjenlig antall områdetillitsvalgte.

-

Stiftslaget kan også arrangere faglige samlinger der uorganiserte og medlemmer i andre
fagforeninger inviteres.

5. Stiftsstyrets oppgaver:
-

Lede stiftslaget i valgperioden og ivareta medlemmenes interesser.
Utarbeide retningslinjer for dette arbeidet.

-

Utpeke tjenlig antall tillitsvalgte og finne et fungerende system for tillitsvalgtsordningen.

-

Inngå avtaler med tillitsvalgte og følge opp disse.

-

Bidra til at det utarbeides avtaler med arbeidsgiverne om tillitsvalgtsordningen.

-

Representere KUFO Tunsberg i fora der kirkelig undervisning er på dagsorden.

-

Ivareta kontakt og samarbeid med fagforeningene til andre kirkelige stillingsgrupper.

-

KUFOs stiftsleder representerer stiftslaget i landsstyret (med nestleder som vara).

-

Vise spesiell oppmerksomhet til medlemmer som på grunn av sin arbeidssituasjon eller av
andre grunner trenger oppfølging.

-

Sørge for at nyansatte i undervisningsstillinger i bispedømmet ønskes velkommen og blir
informert om KUFO.

-

Sørge for at nye medlemmer ønskes velkommen og får nødvendig informasjon om
foreningens arbeid og tillitsvalgtsordningen.

Vedtak: Vedtektene ble vedtatt slik de står over på årsmøtet til KUFO Tunsberg 24. april 2019

