
Trondhjems Byggmesterlaug  

Stiftelsesdato 1906   

Vedtekter  
Vedtatt Generalforsamling 09 03 2018  

                    

§1 OMRÅDE  

Trondhjems Byggmesterlaugs rekrutteringsområde er Trondheim og omeng (Sør -Trøndelag) 

§2 FORMÅL  

Trondhjems Byggmesterlaugs formål er å ivareta medlemmenes faglige og merkantile interesser i 

byggenæringen samt verne om tømrerfagets tradisjonelle betydning og samtidig tilpasse faget til tidenes 

skiftende krav. Trondhjems Byggmesterlaug søker samarbeid med felles interesser.  

§ 3 DRIFT OG ORGANISASJONSSTRUKTUR  

Driftsenheten til Trondhjems Byggmesterlaug er Byggmestrenes Servicekontor. Til dette hører 

medlemsenhetene laugskontoret og opplæringskontoret. Medlemmer i Trondhjems Byggmesterlaug er 

tilsluttet laugskontoret. Opplæringsbedrifter med lærling er tilsluttet opplæringskontoret. 

Opplæringskontoret har ellers egne vedtekter.  

 

§ 4 OPPTAKSVILKÅR  

A) BEDRIFTSMEDLEM  

Som medlem kan opptas bedrifter som driver virksomhet i tømrerfaget eller beslektet næringsvirksomhet og 

har:  

- Mesterbrev i tømrerfaget  

- Svennebrev i tømrerfaget og teknisk fagskole – linje for byggfag  

- Svennebrev i tømrerfaget og ingeniørutdannelse – linje for byggfag  

- Svennebrev i Tømrerfaget – Master i Teknologi/ Sivilingeniør Det er ledelsens samlende kompetanse som skal 

legges til grunn.  

- Et bedriftsmedlem er en bedrift eller et enkeltmannsforetak  

- Et medlemskap gir en stemme.  

 Bedrifter med personlige medlemmer gis maks tre stemmer pr bedrift inklusivt bedriftsmedlemskap.  

B) PERSONLIG MEDLEM  

Personer med mesterbrev i tømrerfaget eller kombinasjonene:  

- Svennebrev i Tømrerfaget med teknisk fagskole – linje for byggfag.  

- Svennebrev i tømrerfaget med ingeniørutdanning – linje for byggfag kan etter søknad opptas som personlig 

medlem når de er:  

- Ansatt i medlemsbedrift, ansatt i offentlig etat, ansatt i bedrift som driver næring som ikke er beslektet med 

tømrerfaget.  

-Personlige medlemmer ikke tilknyttet bedrift gir en stemme.  

-Personlig medlem tilknyttet bedrift gir en stemme, men maks tre stemmer pr bedrift inklusivt 

bedriftsmedlemskap.  



  

 

 

C) PASSIVT MEDLEM  

 

Et medlem som på grunn av alder eller sviktende helse ikke lenger er yrkesaktiv, kan søke om overførsel til 

passivt medlemskap. Ett passivt medlem er fritatt for serviceavgift. Passive medlemmer har ikke stemmerett.  

D)  

Kompetansekrav til medlemskap: Medlemsmassen og personlige medlemmer plikter til enhver tid å inneha den 

kompetansen som opptaksvilkårene forutsetter.  

  

E)  

Bedriften velger selv den personen som skal representere bedriften i lokalforening og forbund.  

Styret i Trondhjems Byggmesterlaug kan dispensere fra kravene når særskilte grunner foreligger.  

F)  

Søknad om opptakelse sendes til lauget på foreskrevet skjema. Søknadsbehandlingen delegeres til daglig leder. 

Laugsmøtet blir informert om nye medlemsopptak, samt utmeldelser på påfølgende møte.  

G)  

Medlemmer som vil uttre av lauget må sende skriftlig meddelelse om dette til styret. Intet medlem kan tre ut 

fra foreningen under konflikt mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. Innbetalt kontingent vil ikke 

bli tilbakebetalt.  

H)  

Medlemsbedrifter med lærlinger tilsluttet laugskontoret oppfordres også å være tilsluttet servicekontoret.  

  

§ 5 KONTINGENT  
Kontingent og serviceavgift fastsettes hvert år av generalforsamlingen. Medlemmer plikter å betale 

medlemskontingent og serviceavgift pr 30 dager. Ved forsinket betaling skal medlemmet betale morarenter i 

henhold til loven om renter ved forsinket betaling. Dersom kontingent, renter, gebyrer ikke er betalt innen 15. 

Juni avsluttes servicen fra lauget og utmelding skjer umiddelbart 

§ 6 MEDLEMMENES PLIKTER  

A)   

Hvert medlem plikter å vise lojalitet så vel ovenfor lauget som de organisasjoner lauget står tilsluttet. 

Medlemmet må derfor ikke foreta eller delta i handlinger som er i strid med felles interesser. Et medlem kan 

derfor ikke inngå urimelige lønns og arbeidsvilkår. Man kan heller ikke overta arbeider som et annet medlem 

ikke kan utføre på grunn av tvist med en byggherre eller konflikt med arbeidstakerens organisasjoner før 

tvisten er løst eller konflikten er avsluttet. De av Trondhjems Byggmesterlaugs lovlig fattede beslutninger er 

bindende for samtlige av laugets medlemmer. En tvist mellom medlemmer kan avgjøres av styret.    

B)  

Intet medlem må tilhøre noen organisasjon hvis formål og virksomhet strider mot laugets interesser.  

C)  

Medlemmer av lauget skal utføre sine byggeoppdrag eller annen beslektet næringsvirksomhet på en 

håndverksmessig tilfredsstillende måte.  

   

 

 



D)  

Det er et hvert medlems plikt å arbeide for laugets felles interesser motta tillitsverv og utføre gitte oppdrag 

med omhu.  

E)  

Det er et hvert medlems plikt å følge alle offentlige lover og forskrifter.  

F)  

Beslutninger fattet av generalforsamlingen og styret er bindende for laugets medlemmer og overtredelse kan 

føre til eksklusjon. Dette gjelder også når et medlem for øvrig opptrer på en måte som er til skade for 

tømrerfaget og laugets anseelse. Et ekskludert medlem kan anke avgjørelsen for generalforsamlingen.  

  

  

§7 GENERALFORSAMLINGEN  

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.  

Innkallelse og saksliste: Generalforsamlingen innkalles av styret med minst 14 dagers varsel jfr. § 11, 3. ledd.  

Innkallelsen skal angi hvilke saker som skal behandles og nødvendig saksdokumentasjon skal vedlegges.  

Følgende saker er obligatoriske:  

  

a) Årsberetninger fra styret eventuelle arbeidsutvalg og komiteer innen foreningen.  

b) Regnskap som er godkjent.  

  

c) Valg av styre, varamenn til styret, samt eventuelle arbeidskomiteer.  

      

d) Fastsettelse av kontingent og evt. serviceavgift.  

  

Generalforsamlingen treffer avgjørelse vedrørende fremlagt årsberetning og regnskap samt foretar valg.  Saker 

som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen må være innmeldt til styret to (2) mnd før 

generalforsamlingen avholdes.  

  

Avstemning:  

  

Hvor intet annet er bestemt i laugets vedtekter treffer generalforsamlingen sine 

avgjørelser med 2/3 flertall blant de medlemmer som deltar i generalforsamlingen. 

I tilfelle stemmelikhet er oldermanns stemme avgjørende.  Avstemningen skal være 

skriftlig hvis noe medlem som deltar i generalforsamlingen ønsker det  

  

§8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  
  
Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter styrets beslutning eller når minst 

¼ av foreningens medlemmer forlanger det.  Det innkalles med minst 14 dagers 

varsel, jfr. dog § 11, 3. ledd, med angivelse av dagsorden.    

Avstemninger gjelder på samme måte som for ordinær generalforsamling.  

  

§9 MEDLEMSMØTER  

Styret innkaller til laugsmøter.  Innkallelsen skal sendes minst en uke før møtet skal avholdes. Hvis et laugsmøte 

skal forelegges spørsmål om nytt medlemskap, irettesettelse eller eksklusjon av et medlem, skal dette være 

særskilt nevnt ved navn på vedkommende i innkallelsen.  

Det skal fortrinnsvis lages en møteplan for hvert år som kunngjøres til samtlige medlemmer.  

  



§10 STYRET  
  
Styret består av Oldermann og 3 styremedlemmer. Dessuten velges 1 varamann.  

På første styremøte etter generalforsamlingen konstituerer det nye styret seg.  

Nest Oldermann, skattmester og laugsskriver fordeles til de 3 styremedlemmer. 

 

Valg:  
 

Alle velges direkte av generalforsamlingen enkeltvis og med alminnelig flertall av 

de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer. De som blir valgt 

tiltrer sine verv når generalforsamlingen har avsluttet sin saksbehandling, og    

vervet innehas for en periode som varer til den annen deretter følgende ordinære generalforsamling er 

avsluttet. Oldermann velges for ett år av gangen.    

Hovedregelen om toårs valgperioder er ikke til hinder for at man kan rykke opp som styremedlem,  

Bedriftsmedlem og personlig medlem tilknyttet bedrift kan velges til styret. Passivt medlem og personlig 

medlem ikke tilknyttet bedrift kan ikke velges til styret.  

  

Funksjonstid:  
    
Et styremedlem som har fungert i en periode kan frasi seg gjenvalg i en periode. 

Vedkommende kan imidlertid velges til nestoldermann for en periode eller til Oldermann. 

En oldermann kan etter å ha fungert en periode gjenvelges. Et styreverv kan ikke innehas 

i mer enn 8 år i sammenheng. Uavhengig av denne tidsbegrensningen kan en som velges 

til styreleder innen utløpet av åtteårsperioden inneha ledervervet i 4 år. Den som går ut 

av styret blir tillagt en karantene på 2 år. 

  

Styrets plikter:  

a) Å sørge for at de beslutninger som blir vedtatt på generalforsamlinger eller laugsmøter blir gjennomført.  

b) Å avholde styremøter som er nødvendig for å ivareta laugets interesser og herunder treffe avgjørelser i alle 

de saker som ikke etter nærværende lover er henlagt til generalforsamlingen eller laugsmøter eller som 

styret finner å burde forelegge laugsmøtet.  

  

c) Å overvåke at de arbeidskomiteer og utvalg som måtte bli nedsatt innen lauget utfører det arbeid som faller 

innen disse arbeidsområder raskt og effektivt samt i den utstrekning styret finner det nødvendig å gi dem 

instrukser og retningslinjer for arbeidet.  

  

d) Å ta opp til behandling og gjennomføring saker som etter dets samvittighetsfulle og beste skjønn tjener 

laugets og fagets interesser herunder eksklusjon av et medlem.  

  
e) Å innkalle til generalforsamlinger og laugsmøter.  

  

f) Å fremlegge for generalforsamlingen årsberetning revidert regnskap for driften hvert kalenderår samt 

fremlegge saker som er tatt opp av medlemmene etter § 6.  

  

 

Styremøter:  

Styremøter innkalles av laugets oldermann eller nestoldermann minst 1 uke i forveien. Styret er 

beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer møter. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget.  

Styret bestemmer for øvrig selv sin forretningsorden.  

  



§11 KOMITEER OG UTVALG  
  
Medlemmer i komiteer og utvalg velges for 2 år.  Fortrinnsvis utrer halvdelen av medlemmene hvert år.  

Gjenvalg kan finne sted.  Hvor ikke generalforsamlingen selv har angitt komiteens kompetanse gjøres dette av 

styret. Komiteen velger selv sin formann og meddeler styret dette.  

  

§12 VEDTEKSENDRING  
  
Forandring av disse lover kan kun skje med 2/3 flertall blant de møtende medlemmer i ordinær 

generalforsamling eller i ekstraordinær generalforsamling.  

Forslagsrett:  

  
Rett til å foreslå vedtektsendringer har:  

  

a) Laugets styre  

b) Medlemmer som fremlegger et konkret skriftlig forslag. Forslaget skal sendes styret. For å kunne bli 

behandlet på ordinær generalforsamling vedkommende år må sådant forslag være innkommet til styret 

senest 2 måneder før generalforsamlingen holdes. Er ordinær generalforsamling allerede berammet er 

styret berettiget til å utsette generalforsamlingen dog ikke utover den frist som er bestemt i § 6, pkt. 1.  

  

Innkallelsesfrist:  
  
Skal forslag om vedtektsendring behandles på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling er 

innkallelsesfristen 14 dager.  

Bekjentgjørelse:  

Forslag til vedtektsendringer skal utsendes sammen med innkallelsen til ordinær eller ekstraordinær 

generalforsamling.  

Generalforsamlingens kompetanse:  

Generalforsamlingen skal under sin behandling av lovforslaget vedta det innhold av de paragrafer som er 

foreslått endret som den finner riktig selv om det som da vedtas ikke er overensstemmende med forslaget som 

er forelagt av forslagsstilleren. Dessuten kan den foreta de endringer i andre paragrafer som er nødvendig for 

at vedtektene ikke skal bli selvmotsigende.  

  

§13 TVISTER  
  
Tvister vedrørende disse vedtekter avgjøres av juridisk veileder hvis avgjørelse er bindende.  

§ 14 FORMUENS FORVALTNING 

Foreningens midler skal anbringes på fullt betryggende måte enten i bank, eller når tilstrekkelig bankinnskudd 

til løpende drift av lauget has i solide lett realiserbare verdipapirer, derav maksimalt 1/3 av kapitalen kan 

avsettes til begrenset risiko i fondsforvaltning eller i fast eiendom etter styrets bestemmelser. 

§14 OPPLØSING  

Bekjentgjørelse:  

Blir det spørsmål om å oppløse lauget kan dette kun skje på ordinær generalforsamling etter at forslag er 

kunngjort for medlemmene minst 3 måneder forut.   

Saksbehandling:  



Forslag om dette kan fremsettes av styret når minst 2/3 av laugets medlemmer krever det minst fire måneder 

før generalforsamlingens avholdelse. Til gyldig beslutning om laugets oppløsning kreves det at 2/3 av laugets 

medlemmer stemmer for det.  

Laugets midler:   

Laugets arkiv, eiendeler og midler oppbevares og forvaltes av en komite valgt av generalforsamlingen som tar 

vare på dets arkiv og øvrige eiendeler og bestyre de oppsparte midler. Disse midlene skal henstå i 10 år, således 

anbrakt og forvaltet som for umyndiges midler bestemt i påvente av opprettelse av nytt laug. I motsatt fall blir 

formuen overført til et fond hvorav rentene benyttes til yrkesopplæring i Tømrerfaget.  


