


hr. 

MEDLEMSKORT 
for 

ordinært medlem 

' 
;J{LCW ,l J'U, J./21 /li/0,1, V 

Indmeldt 'Is 1 9 'f9. 

Lokomotivfyrbøderasp . pr. 1/'i' - Y7-: 
'!f · 1/-9. Lokomotivfyrbøder pr. 

Traktorfører pr. 

Elektrofører pr. 

Lokomotivfører pr. 

Lokomotivinstruktører pr. 

Afdl. I Dato I Ar li Afdl. I Dato I Ar 

JUo 



DANSK LOKOMOTIVMANDS FORENING 

LOVE 
OG 

VEDTÆGTER 



DANSK LOKOMOTIVMANDS FORENING 

I LOVE 
OG 

VEDTÆGTER 

I 
l"REO[QIKSBERG l!OGTRYKK ERI 



DANSK LOKOMOTIVMANDS FORENING 

LOVE 
OG 

VEDTÆGTER 



INDHOLD 
Side 

Dansk Lokomotivmands Forenings love . . . . . . . . 5 
§ I. Foreningens navn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
§ 2. Formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
§ 3. Medlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
§ 4. Kontingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
§ 5. Indmeldelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
§ 6. Udmeldelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
§ 7. Fortabelse af medlemsretten . . . . . . . . . . . . 8 
§ 8. Eksklusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
§ g. Organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
§ 10. Kongressen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
§ II. Kongressen .. . . . . .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. II 
§ 12. Afdelingsgeneralforsamling . . . . . . . . . . . . . 12 
§ 13. Foreningens ledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
§ 14. Valg af ledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
§ 15. Hovedbestyrelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
§ 16. Afdelingsbestyrelse . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 15 
§ 17. Medlemsbladet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
§ 18. Foreningens fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
§ 19. Hovedkassens regnskab . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
§ 20. Afdelingsregnskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Jernbaneorganisationernes Fællesudvalg, vedtægter 25 
Statstjenestemændenes Centralorganisation I, ved-

tægter . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Nordisk Jernbanemands Union, vedtægter . . . . . . 41 
Overflytningsregler mellem DLF og DS og MF . . 47 



LOVE 
FOR 

DANSK LOKOMOTIVMANDS FORENING 

Foreningens navn er: Dansk Lokomotivmands For-
ening. Stiftet r. januar I 899. 

Foreningens sæde er: København. 

Foreningen har til formål : 
a) ved fælles arbejde af foreningens medlemmer at 

virke for opnåelse af lønnings-, tjenestetids-, uddan-
nelses-, rets- og pensionsvilkår, som svarer til de krav, 
lokomotivmandsgerningen stiller til sine udøvere, 

b) at beskytte og fremme alle faglige og økonomiske 
interesser, som direkte eller indirekte berører medlem-
merne, 

c) at samarbejde med såvel inden- som udenlandske 
organisationer til gensidig oplysning og støtte, 

d) ved eget blad »Dansk Lokomotiv Tidende<< at 
holde medlemmerne underrettet om forhold, der er af 
interesse for dem. 
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a) Som ordinære medlemmer optages de ved Danske 
Statsbaner ansatte lokomotivmænd (lokomotivinstruk-
tører, lokomotivførere, elektroførere, motorførere, lo-
komotivfyrbødere og dermed beslægtede stillinger). 

b) Som ekstraordinære medlemmer kan optages 
forhenværende ordinære medlemmer, der er trådt 
udenfor nummer, er udtrådt af Statsbanernes tjeneste 
med pension eller er overgået til anden stilling indenfor 
Statsbanerne. 

c) Medlemmerne må ikke uden hovedbestyrelsens 
tilladelse samtidig være medlem af nogen anden faglig 
tjenestemandssammenslutning. 

§4 
a) Nyindmeldte (herunder genoptagne) ordinære med-
lemmer betaler de første 5 år u,oo kr. pr. måned i 
kontingent, og derefter 9100 kr. pr. måned. Af kon-
tingentet overføres 4,00 kr. pr. måned til hovedkassen, 
2,00 kr. pr. måned til Reservefonden, 1,00 kr. pr. 
måned til Kampfonden, 1,00 kr. pr. måned som tilskud 
til afdelingerne for hvert ordinært medlem, 0 150 kr. pr. 
måned til feriehjemmets drift og 0,50 kr. pr. måned 
til Studiefonden samt i de første 5 år 2,00 kr. pr. 
måned til foreningens Feriehjemsfond. 

Endvidere betaler ordinære medlemmer 1,50 kr. 
årligt til Hjælpefonden. 

De til Feriehjemsfonden og Kampfonden overførte 
beløb bogføres for hvert enkelt medlem og tilbage-
betales efter de for hver af de nævnte fonds gældende 
bestemmelser. 
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b) Ordinære medlemmers kontingent betales må-
nedsvis forud, det tilbageholdes ved lønudbetalingen. 

c) Ekstraordinære medlemmer betaler 4,00 kr. pr. 
år i kontingent, dette opkræves fra foreningens kontor. 

d) Hovedbestyrelsen er bemyndiget til at udskrive 
ekstrakontingent til dækning af foreningens forplig-
telser gennem N. J. U. Andet ekstrakontingent kan 
som regel kun udskrives efter kongressens beslutning. 
Under særlige forhold kan hovedbestyrelsen, når den 
skønner, at det er af betydning for Dansk Lokomotiv-
mands Forening, udskrive indtil IO kr. pr. måned i 
ekstrakontingent, dog højst 100,00 kr. pr. medlem 
mellem 2 ordinære kongresser. 

e) Medlemmerne må ikke være i restance med de 
under a, b og c nævnte kontingenter og ikke i mere 
end 2 måneder med ·det under d nævnte. Ved regn-
skabsårets udgang skal dog alle eventuelle kontingent-
restancer være berigtiget. 

§5 
a) Indmeldelse sker ved henvendelse til afdelingsfor-
manden(§ 16). Lokomotivmænd, der inden 3 måneder 
efter deres ansættelse optages som ordinære medlem-
mer, betaler 2 kr. i indmeldelsesafgift. Sker indmel-
delse senere, er afgiften 5 kr. Ved overgang fra organi-
sationer, med hvilke Dansk Lokomotivmands Forening 
(D. L. F.) samarbejder, betales ingen indmeldelsesaf-
gift. 

b) For udmeldte eller slettede medlemmer, som søger 
genoptagelse, er indmeldelsesafgiften IO kr. Desuden 
betales såvel ordinært som ekstraordinært kontingent 
for den tid, de pågældende har stået udenfor D. L. F. 
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Hovedbestyrelsen har dog ret til i ganske særlige til-
fælde at dispensere fra sidstanførte bestemmelse. 

c) Indmeldelsesafgifter tilfalder hovedkassen. 
d) Alle nyindtrædende medlemmer indmeldes samti-

dig i Lokomotivpersonalets Hjælpefond. 

§6 
Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til den 
pågældende afdelingsformand med mindst 3 måneders 
varsel til den 1ste i en måned. 

Foruden i tilfælde af eksklusion (§ 8) fortabes retten 
til at være medlem: 

a) når det i § 3 c anførte forhold er til stede, 
b) når de i § 4 anførte kontingenter ikke betales til 

de i samme paragraf nævnte tider. 

§8 
Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem, når han 
han efter hovedbestyrelsens skøn 1) optræder ukolle-
gialt, 2) modvirker foreningens interesser eller 3) i eller 
udenfor tjenesten har gjort sig skyldig i et uværdigt 
forhold. 

Forinden eksklusion besluttes, undersøges det påkla-
gede forhold af den afdeling, vedkommende medlem 
tilhører, hvorhos den pågældende skal have lejlighed til 
mundtlig eller skriftlig at fremstille sagen for hovedbe-
styrelsen. 

Besluttes eksklusion, kan den ekskluderede, såfremt 
han anser eksklusionen for uberettiget, indenfor en 
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frist af en måned fra det tidspunkt, meddelelse om 
eksklusionen er tilsendt ham, ved henvendelse til ho-
vedbestyrelsen begære spørgsmålet om eksklusionen 
forelagt kongressen til afgørelse. 

Den myndighed, der har afgjort spørgsmålet om eks-
klusion af et medlem, har ret til undtagelsesvis at træffe 
bestemmelse om genoptagelse af den ekskluderede. De 
økonomiske betingelser i henhold til § 5 b for sådan 
genoptagelse fastsættes af hovedbestyrelsen. 

Hovedbestyrelsens og kongressens beslutninger med 
hensyn til eksklusion kan ikke indbringes for nogen 
domstol. 

§g 
a) Foreningen sammensættes af afdelinger. 

b) Afdelinger oprettes efter følgende regel: 
På hvert sted, hvor der er stationeret mindst 20 ordi-

nære medlemmer, oprettes I afdeling for hver kategori. 
På hvert sted, hvor der er stationeret et mindre antal 

ordinære medlemmer, oprettes underafdelinger - 1 
for hver kategori - henhørende under nærmeste afde-
ling. 

Hvor der er stationeret lokomotivinstruktører og 
(eller) motorførere, henregnes disse til lokomotivfører-
afdelingen henholdsvis lokomotivførerunderafdelingen. 

Lokomotivførere og lo/wmotivfyrbødere: På hvert 
sted, hvor der er stationeret mindst 2 0 ordinære med-
lemmer tilhørende disse kategorier, oprettes 2 afdelin-
ger, en for hver kategori. 

Motorførere: På hvert sted, hvor der er stationeret 
mindst 20 ordinære medlemmer af denne kategori, op-
rettes en afdeling. 
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På hvert sted, hvor der er stationeret et mindre antal 
ordinære medlemmer, oprettes underafdelinger - en 
for hver kategori - henhørende under nærmeste afde-
ling. 

c) Afvigelser fra disse regler kan ske, når hovedbe-
styrelsen skønner, at særlige forhold begrunder noget 
sådant. 

§10 
a) Kongressen er foreningens højeste besluttende myn-
dig i alle anliggender. Den fastsætter regler for for-
eningens virksomhed, kun den kan give, fortolke, for-
andre eller ophæve foreningens love. 

b) Kongressen sammensættes af hovedbestyrelsen, 
sekretæren og repræsentanter valgt af afdelingernes 
ordinære medlemmer efter følgende regler : 

Afdelinger, hvortil hører indtil 40 ordinære medlem-
mer, vælger r repræsentant, og for hver påbegyndt 
40 medlemmer vælges yderligere r repræsentant. 

Ved de pågældende valg er normativet for hver kate-
gori ved et maskindepot pr. r. januar det år, hvori 
kongressen skal afholdes, bestemmende. 

De af afdelingerne valgte repræsentanter skal være 
forsynede med mandat, underskrevet af vedkommende 
afdelingsformand. 

c) Ordinær kongres afholdes hvert 3die år i april 
eller maj måned. Hovedbestyrelsen afgør, i hvilken by 
kongressen skal afholdes. I en kongresperiode afholdes 
der et formandsmøde. På kongressen forelægger hoved-
bestyrelsen beretning om · foreningens virksomhed si-
den sidste kongres. Endvidere fremlægges foreningens 
regnskaber til godkendelse. Til revision af foreningens 
regnskaber vælges 2 revisorer, for hvilke der vælges 
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2 stedfortrædere. Revisorerne og revisorstedfortræderne 
vælges for 3 år. 

d) Endvidere forelægger landsoplysningsudvalget be-
retning om udvalgets arbejde siden sidste kongres. 

Landsoplysningsudvalget består af 5 medlemmer, 
hvoraf 3 vælges af kongressen og 2 vælges ud af ho-
vedbestyrelsens midte. Landsoplysningsudvalget konsti-
tuerer sig selv på sit første møde efter den ordinære 
kongres. Valg til udvalget er gældende i 3 år. 

e) Ordinær kongres indkaldes med mindst een må-
neds varsel. 

Forslag til behandling af kongressen kan stilles af 
afdelingerne og hovedbestyrelsen. Sådanne forslag skal 
være foreningens formand i hænde senest den r. fe-
bruar i det år, kongressen skal afholdes. 

Beretning om foreningens virksomhed, regnskaber 
samt kongressens dagsorden udsendes senest en måned 
før kongressen. Under særlige forhold kan kongressen 
dog på hovedbestyrelsens forslag med fuld retsvirkning 
træffe beslutning om tilføjelser i den udsendte dags-
orden. 

f) Ekstraordinær kongres afholdes, når der forelig-
ger sager, hvis behandling efter hovedbestyrelsens skøn 
ikke kan udsættes til næste ordinære kongres, eller når 
25 afdelinger overfor hovedbestyrelsen fremsætter mo-
tiveret krav derom. Ekstraordinær kongres skal så vidt 
muligt indkaldes med mindst 14 dages varsel. Dagsor-
denen bekendtgøres samtidig med indkaldelsen. 

§n 
a) Ved kongressens begyndelse vælges ordstyrere, pro-
tokolførere 0 6 protokolrevisorer. Kongressen fastsætter 
selv sin forretningsorden. 
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b) Kun de i § 10 b nævnte har tale- og stemmeret. 
Hovedbestyrelsens medlemmer og sekretæren har dog 
ikke stemmeret ved beslutning om godkendelse af be-
retning og regnskab. Redaktørerne har ikke stemmeret 
ved beslutning om godkendelse af Dansk Lokomotiv 
Tidendes virksomhed. 

c) På kongressen afgøres alle anliggender, bortset fra 
de i næste stykke nævnte, ved simpel stemmeflerhed. 

Beslutninger vedrørende ændringer i eller tilføjelser 
til foreningens love kan kun træffes ved en stemme-
flerhed på mindst 2/a, til ændring af afsnittet »Kamp-
fonden« i § 18 udkræves en stemmeflerhed på ¾. 

d) Afstemning sker almindeligvis ved håndsopræk-
ning. Dersom mindst 15 af kongressens stemmeberet-
tigede stiller forslag derom, skal der foretages skriftlig 
afstemning eller afstemning ved navneopråb. 

e) Når mindst 1 /g af kongressens stemmeberettigede 
stiller forslag derom, skal en til afgørelse foreliggende 
sag udsendes til skriftlig afstemning blandt samtlige 
foreningens ordinære medlemmer ( urafstemning). Er 
sådan afstemning besluttet, skal hovedbestyrelsen, sam-
tidig med at afstemning finder sted og senest 8 uger 
efter kongressen, udsende en udførlig redegørelse af 
den foreliggende sag. 

Når urafstemning finder sted, skal stemmeafgivnin-
gen være tilendebragt senest 14 dage efter, at den på-
gældende sag er udsendt. Afgørelsen af den forelig-
gende sag træffes ved simpel stemmeflerhed af de 
inden den fastsatte frist afgivne stemmer. 

Afdelingsgeneralforsamlingen er den højeste myndig-
hed i afdelingens indre anliggender. Ordinær general-
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forsamling afholdes hvert år i januar måned, på denne 
foretages valg af afdelingsbestyrelse(§ 13) og afdelings-
revisorer samt I bestyrelsesstedfortræder og 2 revisor-
stedfortrædere. Revisorerne, som vælges for 2 år, afgår 
skiftevis I hvert år. 

a) Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, som består 
af formanden, hovedkassereren og 7 andre bestyrelses-
medlemmer : 4 lokomotivførere eller elektroførere og 
3 lokomotivfyrbødere. 

b) Medlemsbladet ledes af en redaktion bestående 
af foreningens formand og dens sekretær, den først-
nævnte er ansvarhavende. 

c) Hver afdeling ledes af en afdelingsbestyrelse be-
stående af afdelingsformand, afdelingskasserer og eet 
eller flere andre afdelingsbestyrelsesmedlemmer. 

a) Foreningens formand vælges på hver ordinære kon-
gres. 

b) Foreningens hovedkasserer vælges på hver ordi-
nære kongres. 

c) Foreningens sekretær vælges af hovedbestyrelsen 
på dennes konstituerende møde (§ 15 c). 

d) De øvrige hovedbestyrelsesmedle'?ffier vælges på 
hver ordinære kongres. 

Ved valget af disse opdeles landet i 3 zoner således: 
Zone I: Sjælland og Falster omfattende afdelingerne 

I, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, IO, I I, 12, 13, 14, IS, 16, 
17, 18 og 45. 



Zone II: Fyn og sydlige Jylland omfattende afdelin-
gerne 19, 20, 21 , 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
3°, 47 og 48. 

Zone III : Nordlige Jylland omfattende afdelingerne 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 53 og 54. 

I. zone vælger 2 lokomotivførere eller elektroførere 
og 1 lokomotivfyrbøder. Hver af zonerne II og III væl-
ger 1 lokomotivfører og 1 lokomotivfyrbøder. 

Som stedfortræder vælger på hver ordinære kongres 
I. zone 1 lokomotivfører eller elektrofører og 1 loko-
motivfyrbøder. Hver af zonerne II og III vælger 
1 lokomotivfører og 1 lokomotivfyrbøder. 

e) Afdelingsbestyrelserne vælges på den ordinære af-
delingsgeneralforsamling. Valget gælder for 2 år. Afde-
lingsbestyrelsesmedlemmerne afgår skiftevis med halv-
delen henholdsvis en mindre eller større del på hver 
ordinære afdelingsgeneralforsamling. Dersom samtlige 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer er nyvalgte, bestemmes 
det ved lodtrækning, hvem af disse der skal afgå først. 

§ 15 
a) Foreningen skal have kontor i København. Kontoret 
forestås af formanden, der repræsenterer foreningen 
udadtil. 

b) Hovedbestyrelsen leder foreningen og dens virk-
somhed i overensstemmelse med lovene og de af kon-
gressen trufne beslutninger eller angivne retningslinier. 
Den nedsætter de i den anledning nødvendige udvalg, 
herunder et forretningsudvalg, i hvilket sidste såvel lo-
komotivførere (elektroførere) som lokomotivfyrbødere 
skal være repræsenteret. 

Forhandlinger med og fremsendelse af andragender 
eller skrivelser til regeringen, rigsdagen eller medlem-
mer af denne, generaldirektoratet eller organisationer 
må kun foretages af hovedbestyrelsen. 

Hovedbestyrelsen fører tilsyn med Dansk Lokomo-
tiv Tidendes økonomiske ledelse og forretningsgang. 

c) Hovedbestyrelsen afholder møde mindst 4 gange 
årlig. !øvrigt fastsætter den selv sin forretningsorden, 
bestemmelser for hovedbestyrelsens, forretningsudval-
gets samt øvrige udvalgs arbejde. 

Senest en måned efter den ordinære kongres' afhol-
delse skal formanden sammenkalde hovedbestyrelsen 
til konstituerende møde. På dette vælger hovedbesty-
relsen blandt sine medlemmer en næstformand og af 
eller uden for sin midte den til udførelsen af hovedbe-
styrelsens arbejder fornødne sekretærhjælp. 

Over ethvert hovedbestyrelsesmøde føres en for-
handlingsprotokol, som skal underskrives af samtlige 
deltagende medlemmer. Hovedbestyrelsens medlem-
mer har ret til at få et afvigende standpunkt i en sag 
tilført protokollen. 

d) Hovedbestyrelsen foretager de i anledning af sam-
arbejde med andre organisationer nødvendige valg af 
repræsentanter. 

§ r6 
a) Afdelingsbestyrelsen leder afdelingens virksomhed i 
overensstemmelse med foreningens love og de af afde-
lingens generalforsamling trufne beslutninger. 

b) Indmeldelser (§ 5 a og b) og udmeldelser (§ 6) 
sker gennem afdelingsformanden. 

c) Henvendelser til overmaskiningeniøren må kun 
ske af eller gennem afdelingsbestyrelsen. For så vidt 
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angår sager, der vedrører en underafdeling, skal denne 
være repræsenteret. Fører en sådan henvendelse ikke til 
det ønskede resultat, kan sagen oversendes hovedbesty-
relsen til videre undersøgelse og behandling. 

d) I sager, der har interesse for mere end een afde-
ling på samme sted, - kørselsfordelinger o. I. - føres 
der samråd mellem de interesserede afdelinger. 

e) Afdelingsformanden skal holde foreningens kon-
tor underrettet om navn og adresse på afdelingsfor-
mand, afdelingskasserer og repræsentanter for evt. 
underafdelinger, om navnet på valgte kongresrepræ-
sentanter samt om eventuelle dødsfald indenfor afde-
lingen. Afdelingsformanden skal sørge for, at medde-
lelser, cirkulærer o. I. vedrørende medlemmerne snarest 
muligt kommer til disses kundskab. 

§ 17 
a) Foreningen udgiver et medlemsblad »Dansk Loko-
motiv Tidende«, der udgår 2 gange månedlig, det post-
anmeldes og leveres medlemmerne gratis. 

b) Redaktionen forestår udgivelsen af D. L. T. Den 
skal sørge for, at bladet udgår regelmæssigt og har det 
redaktionelle og økonomiske ansvar for den teksten 
vedrørende del af bladet. Ledelsen af D. L. T.s annon-
ceafdeling varetages af en ekspeditør. 

§ 18 
Reservef anden. 

Reservefonden er oprettet den r. januar 1918, dens 
formål er at sikre foreningen disponibel kapital. Fon-
dens midler tilvejebringes på den i § 4 a) nævnte måde 

samt ved tilskud fra hovedkassen i henhold til derom 
trufne beslutninger. 

Fonden administreres af hovedbestyrelsen, og dens 
midler anbringes på særlig konto. 

Nordisk Reservefand. 
Af denne fond bestrides udgifter vedrørende Nordisk 
Jernbanemands Union samt i det omfang fondens stør-
relse tillader det konfliktunderstøttelser udskrevet af 
N. J.U. 

Fondens midler tilvejebringes ved tilskud fra hoved-
kassen efter derom af hovedbestyrelsen trufne beslut-
ninger .samt - i konflikttilfælde - ved ekstrakontin-
gent(§ 4 d). 

K~mpfonden. 
a) Kampfondens formål er at sikre disponibel kapital 
til understøttelse af D. L. F.s medlemmer under kon-
flikter, til iværksættelse af foranstaltninger mod forrin-
gelse af D. L. F.s medlemmers økonomiske og tjenst-
lige vilkår, samt til de forpligtelser, der påhviler D.L.F. 
i henhold til § 3 i Centralorganisation I's vedtægter. 
Midlerne tilvejebringes på den i § 4 a nævnte måde. 

Hovedkassereren bogfører den Kampfonden tilfal-
dende del af kontingentet (1 kr. pr. måned) på konto 
for hvert enkelt medlem.* 

Fondens midler anbringes på en særlig konto og 
båndlægges således, at der for at kunne disponeres over 

* Det pr. 31. december 1953 indbetalte beløb på et 
medlems kampfondskonto tilbagebetales, når medlem-
met afgår fra tjenesten, overgår til en anden tjeneste 
inden for Statsbanerne eller dør. Dog fradrages even-
tuel skyld til foreningen. 
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dem udkræves fuldmagt af formanden og 2 hovedbe-
styrelsesmedlemmer. 

Renterne af fonden overføres til foreningens hoved-
kasse. 

b) I de ovenfor under a) omhandlede tilfælde er ho-
vedbestyrelsen bemyndiget til af Kampfondens midler 
at udbetale de pålignede understøttelser samt til at 
anvende det nødvendige beløb af fondens midler til 
iværksættelse af foranstaltninger til sikring af medlem-
mernes økonomiske og tjenstlige vilkår. Hvert enkelt 
medlems konto belastes med en lige stor del til dæk-
ning af det udbetalte beløb. 

c) Medlemmer, der - uden at afgå fra tjenesten -
udtræder af Dansk Lokomotivmands Forening på 
grund af restance, eksklusion, udmeldelse eller på an-
den måde, taber ethvert krav på andel i fondens 
midler. 

Byggef ond en. 
Byggefondens formål er at opsamle kapital til eventuel 
erhvervelse eller opførelse af en foreningsbygning m. m. 
Midlerne hertil tilvejebringes på følgende måde : 
a) ved eventuelle til dette formål ydede gaver, 
b) ved eventuelt overskud fra marketenderivirksom-

hed, 
c) ved eventuel andel i de af Kampfonden indvundne 

renter; hovedbestyrelsen stiller på hver ordinær 
kongres forslag om det beløb, der vil være at over-
føre til Byggefonden. 

Ferie- og Rekreationshjemsfonden. 
Ferie- og Rekreationshjemsfondens formål er at skaffe 
midler til drift af foreningens feriehjem. Midlerne til-
vejebringes på følgende måde : 
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a) ved eventuelle til dette formål ydede gaver, 
b) ved tegning af andele i fonden, 
c) ved den fonden i medfør af § 4 a) tilfaldende del 

af foreningskontingentet (2 kr. pr. måned i 5 år). 
For de i henhold til punkterne b) og c) indbetalte 
beløb udstedes der andelsbeviser. 
Når et medlem afgår fra tjenesten, overgår til anden 

tjeneste indenfor Statsbanerne eller dør, udbetales det 
på hans Ferie- og Rekreationshjemsfond-konto inde-
stående beløb. 

Medlemmer, der - uden at afgå fra tjenesten -
udtræder af Dansk Lokomotivmands Forening på 
grund af restance, eksklusion, udmeldelse eller på an-
den måde, taber ethvert krav på andel i fondens mid-
ler. Beløbet tilfalder i så fald Ferie- og Rekreations-
hjemsfonden. 

Studief anden. 
Af denne fond bestrides en del af udgifterne vedrø-
rende oplysningsarbejdet ude i afdelingerne, og udgif-
terne til afholdelse af tillidsmandskursus og feriekursus . 

Fondens midler tilvejebringes på den i § 4 a) nævnte 
måde og ved eventuel overskud fra marketenderivirk-
somhed. 

Hjælpefonden. 
Hjælpefondens formål er at yde støtte såvel af økono-
misk som af moralsk karakter i tilfælde, hvor med-
lemmerne under udførelsen af deres gerning er kom-
met i et sådant forhold, at der skønnes at foreligge 
grund til at yde dem hjælp. 

Fondens midler tilvejebringes på den i § 4 a) nævnte 
måde. 

19 



Hjælpefonden administreres og ledes af foreningens 
hovedbestyrelse. 

Fondens formue skal efter hovedbestyrelsens nær-
mere bestemmelse anbringes i sparekasse eller i kre-
ditforeningsobligationer eller lignende og således, at 
der kun kan disponeres over pengemidler af hoved-
ka55ereren i forbindelse med formanden. 

Hjælpefonden yder hjælp under følgende forhold og 
på følgende måde : a) ved suspension, b) ved karan-
tæne, c) ved bøders betaling, d) ved juridisk bistand, 
e) ved bisiddere og f) ved understøttelser. 

a) Suspension: Der tildeles et suspenderet medlem, 
sålænge suspensionen varer, en understøttelse, svarende 
til den fradragne løndel. Hæves suspensionen, og der 
af Statsbanerne efterbetales den suspenderede den ham 
fradragne løndel eller dele deraf, skal medlemmet til-
bagebetale fonden det af Statsbanerne efterbetalte be-
løb, men i intet andet tilfælde finder der tilbagebetaling 
sted. 

Under suspensionen kan der ydes hjælp til hel eller 
delvis erstatning for tab af emolumenter. 

b) Karantæne: Bliver et medlem på grund af en 
tjenstlig forseelse midlertidig beordret til remisetjene-
ste, kan der i den tid, denne karantæne opretholdes, 
tilstås hjælp til hel eller delvis erstatning for tab af 
emolumenter. 

c) Bøder: Bliver et medlem på grund af tjenestefor-
seelse af teknisk art idømt bødestraf, skal bøden, for 
så vidt den er på 5 kr. eller derover og for så vidt over-
dreven spiritusnydelse ikke har været årsagen, godtgø-
res fuldt ud. 
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d) Juridisk bistand: Bliver et medlem tvunget til ved 
domstolene at søge sine tjenstlige rettigheder beskyttet, 
kan medlemmet eventuelt få den nødvendige assi-
stance. 

e) Bisiddere: For så vidt et af et medlem fremsat 
ønske om bisidder ved en sags førelse skønnes beret-
tiget, udredes de med bisidderens virksomhed for-
bundne udgifter efter de regler, som til enhver tid 
måtte være gældende med hensyn til betaling af diæ-
ter til hovedbestyrelsen. 

Godtgørelse ydes dog kun, for så vidt bisidderen er 
udpeget eller godkendt af hovedbestyrelsen. 

f) Understøttelser: Af kontingentet anvendes 50 øre 
pr. medlem samt de· af fondens formue årlig ind-
vundne renter, for så vidt denne del af kontingent og 
renter ikke benyttes til de under denne § a, b, c, d og e 
nævnte formål, til understøttelse 1) af medlemmer, 
2) af pens. lokomotivmænd, 3) af lokomotivmænds 
enker eller 4) af forældreløse børn under 18 år efter 
de under 1, 2 og 3 nævnte. Understøttelsen fordeles i 
portioner fra 5 0 kr. til 100 kr. Uddelingen foregår i 
reglen i tiden mellem 15. og 24. december. I tilfælde 
af, at uddeling af understøttelse finder sted, bekendt-
gøres dette i »Dansk Lokomotiv Tidende« i det pågæl-
dende års september måned, samtidig bekendtgøres, 
hvor ansøgning55kemaet kan afhentes, og hvornår disse 
skal være indsendt. 

Hovedbestyrelsen afgør, hvilke ansøgere der kan 
imødekommes og understøttelsens størrelse. 

a) For de under a, b, c og d nævnte forhold gælder, 
at der ikke ydes hjælp for forhold, der skyldes over-
dreven nydelse af spiritus. 
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b) Intet medlem kan begære hjælp for forhold, der 
ligger forud for optagelse som medlem af Hjælpefon-
den. 

c) En af hovedbestyrelsen truffen afgørelse kan ikke 
gøres til genstand for søgsmål ved domstolene. 

§ 19 
Regnskabsåret er kalenderåret. 

a) Hovedkassereren modtager hos Statsbanerne den 
del af kontingentet, som tilbageholdes ved lønudbe-
talingen (§ 4 b), han fører foreningens regnskaber ved-
rørende hovedkassen, Reservefonden, Nordisk Reser-
vefond, Kampfonden, Byggefonden, Ferie- og Rekrea-
tionshjemsfonden, Studiefonden og Hjælpefonden. 

b) Udgifter til foreningens drift, til Dansk Lokomotiv 
Tidende samt godtgørelse til formand, hovedkasserer 
og sekretær udredes af hovedkassen. Endvidere får af-
delingerne i sidste halvdel af hvert kvartals sidste må-
ned tilstillet den til deres administration fastsatte kon-
tingentandel for det forløbne kvartal. 

c) Foreningens pengemidler - herunder samtlige 
fonds - anbringes i, efter hovedbestyrelsens skøn sikre, 
pengeinstitutter eller efter hovedbestyrelsens beslutning 

· i sikre offentlige obligationer. De pågældende midler 
anbringes således, at hovedkassereren for at kunne 
disponere derover skal være forsynet med fuldmagt fra 
formanden og 2 hovedbestyrelsesmedlemmer. 

d) Hovedkassereren skal på den ordinære kongres 
fremlægge et revideret regnskab for de 3 sidste regn-
skabsår til godkendelse. 

e) De under a) nævnte regnskaber revideres af et 
autoriseret revisionsinstitut samt af de på kongressen 
valgte revisorer. 
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Revisionsinstituttet foretager hvert år en almindelig 
revision og konstaterer, om kassebeholdninger og bog-
førte værdier er til stede ved regnskabsårets afslutning. 

De af kongressen valgte revisorer foretager hvert år 
undersøgelse af lovligheden af den skete anvendelse af 
midlerne. 

Regnskaberne skal senest den ro. marts foreligge i 
revideret stand. 

§ 20 
Afdelingskassereren fører kontrol med og regnskab 
over kontingentindbetalinger (frivilligt tegnede ferie-
hjemsandele, evt. ekstrakontingent § 4 d) samt videre-
sender kontingent og opgørelser til hovedkassereren. 
Indbetalingerne finder . sted kvartalsvis bagud og skal 
ske senest den ro. i det påfølgende kvartals første 
måned. 

Endvidere fører afdelingskassereren regnskab over 
afdelingens indtægter og udgifter og fremlægger på af-
delingens ordinære generalforsamling det reviderede 
regnskab til godkendelse. 

Ethvert spørgsmål vedrørende forståelsen af disse love 
afgøres af hovedbestyrelsen alene under appel til kon-
gressen, således at hovedbestyrelsens respektive kon-
gressens afgørelse er endelig og ikke kan indbringes for 
nogen domstol. 

Således vedtaget på foreningens ordinære kongres i Kø-
benhavn den 21. maj 1953. 



\ , VEDTÆGTER 
FOR 

JERNBANEORGANISATIONERNES 
FÆLLESUDVALG 

§ I 
Som organ for de forhandlingsberettigede tjeneste-
mandsorganisationer ved DSB for behandling af spørgs-
mål af fælles interesse og organisationernes medlemmer 
danner Dansk Jernbane Forbund, Jernbaneforeningen, 
Dansk Lokomotivmands Forening og Værksteds- og 
Remisearbejdernes Fællesorganisation, J ernbaneorgani-
sationernes Fællesudvalg. 

r) Fællesudvalgets opgaver er at optage til behandling 
spørgsmål af fælles interesse for flere af eller alle 
de tilsluttende organisationer og deres medlemmer, 
som af de tilsluttede organisationer, Statsbanernes 
generaldirektorat eller andre måtte blive forelagt 
fællesudvalget, eller som det selv må finde anled-
ning til at optage til behandling. 

2) Fællesudvalget skal overfor generaldirektoratet, re-
gering og rigsdag (jfr. stk. 3 og § 6, stk. 2) varetage 



alle spørgsmål vedrørende lønnings-, pensions-, ar-
bejdstids-, fribefordrings- o. lign. spørgsmål, der 
hviler på bestemmelser i tjenestemandsloven og de 
sig dertil tilsluttende afgørelser, ligesom det skal 
behandle sager vedrørende reglementariske bestem-
melser eller forhold, der er fælles for organisatio-
nerne og deres medlemmer, såvel når det angår 
forhold, hvor DSB er part, som udadtil mod andre 
organisationer eller offentligheden. 

3) Spørgsmål, der efter deres natur henhører under de 
centralorganisationer, de tilsluttede organisationer 
tilhører, skal ikke kunne behandles i fællesudvalget, 
men af dette eller pågældende organisation henvi-
ses til centralorganisationernes behandling, evt. led-
saget af fællesudvalgets udtalelse. 

§3 
1) Fællesudvalget består af II repræsentanter. 4 fra 

Dansk Jernbane Forbund, 3 fra Jernbaneforenin-
gen, 2 fra Dansk Lokomotivmands Forbund samt 
2 fra Værksteds- og Remisearbejdernes Fællesorga-
nisation. 

2) Organisationerne fastsætter selv valgmåde og valg-
periode for deres repræsentanter og tilstiller fælles-
udvalget meddelelse, når der sker ændring i deres 
repræsentations sammensætning. 

§4 
1) Fællesudvalget vælger af sin midte et arbejdsudvalg, 

bestående af 5 repræsentanter (formand, næstfor-
mand, sekretær og 2 medlemmer), hvoraf kun for-
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mand og sekretær kan tilhøre samme organisation. 
Valgene gælder for 2 år ad gangen, genvalg kan 
finde sted. 

2) De nærmere regler for arbejdsudvalgets virksom-
hed fastsættes af fællesudvalget i en forretningsor-
den. 

3) Når presserende sager foreligger, kan arbejdsudval-
get træffe bestemmelse på fællesudvalgets vegne; i 
så tilfælde udsendes snarest til fællesudvalgets med-
lemmer meddelelse om det skete. 

4) Indenfor de af fællesudvalgets optrukne linier har 
arbejdsudvalgets bemyndigelse til at handle på fæl-
desudvalgets vegne. 

5) Formanden for arbejdsudvalget leder fællesudval-
gets arbejde og møder; henvendelser om optagelse 
af sager til behandling rettes til formanden, der 
fastsætter tid og dagsorden for møderne. 

6) På begæring af blot een organisations repræsentant 
skal fællesudvalget sammenkaldes til møde, når der 
opgives dagsorden, og der af formanden skønnes at 
være grund til omgående møde. 

7) Fællesudvalget er beslutningsdygtigt, når samtlige 
kontraherende organisationer er repræsenteret. 

§s 
De kontraherende organisationer forpligter sig til at 
lade alle fællessager behandle gennem fællesudvalget 
(jfr. dog § 2 1 pkt. 3). Sager, der henhører under cen-
tralorganisationerne, kan forud for fremsendelse dertil 
behandles i fællesudvalget, der - hvis enighed kan op-
nås - kan fremsende .dem til centralorganisationerne 
på fællesudvalgets vegne. 



§6 
r) Kan der ved fællesudvalgets drøftelser vedrørende 

formen for en sags videre behandling ikke opnås 
tilslutning fra den forslagsstillende organisation, eller 
mener udvalget ikke at kunne rejse sag, står det 
den pågældende organisation frit for selv at søge 
sagen fremmes over for DSB's administration. Dog 
kan der ikke efter denne bestemmelse rejses sager, 
hvis gennemførelse vil få indflydelse på andre end 
den pågældende organisations medlemmer. 

2) Henvendelse til ministeriet eller rigsdagen skal dog 
ske gennem de forhandlingsberettigede centralorga-
nisationer, medmindre disses bestemmelser åbner 
anden vej. 

I) V ed fremsendelse af sager til behandling i fælles-
udvalget gælder følgende regler : 

Den forslagsstillende organisation tilstiller fælles-
udvalgets formand sagen i 5 eksemplarer, som ved 
dagsordenens udsendelse tilstilles arbejdsudvalgets 
medlemmer. 

2) Sager, der rejses på fællesudvalgets møder uden at 
have været optaget på dagsordenens udsendes -
såfremt udvalget beslutter at fremme den - af 
fællesudvalgets sekretær i genpart til de deltagende 
organisationer. 

3) Sager, der optages til behandling på fællesudvalgets 
foranledning, udsendes i genpart til de respektive 
organisationer før eller efter det møde, hvor de 
enten er rejst eller optaget til behandling. Denne 
udsendelse sker gennem fællesudvalgets sekretær. 

4) Når fællesudvalgets formand berammer møde, fast-
sættes mødets dagsorden, d. v. s. de indsendte sa-
ger, der vil komme til behandling. 

5) Ønsker en organisation at få optaget sager på dags-
ordenen efter dens udsendelse, foranlediger den 
selv genpart af den eller de pågældende sager sendt 
til organisationerne inden mødet. I modsat fald føl-
ges den under pkt. 3 angivne regel. 

6) De nærmere fremgangsmåder ved de enkelte sagers 
behandling bestemmes af fællesudvalget i hvert en-
kelt tilfælde. 

§8 
I) Er en sag overgivet til behandling i fællesudvalget, 

eller det af dette er meddelt, at man derfra har op-
taget det pågældende spørgsmål til behandling, er 
kun udvalget bemyndiget til at fremme den og for-
handle med de pågældende myndigheder derom. 

2) Kan der ved forhandling eller henvendelser ikke 
opnås et resultat, der af · forhandlingsudvalget ( ar-
bejdsudvalget) eller fællesudvalget anses for akcep-
tabelt, og fællesudvalget ikke anser det for muligt 
at opnå bedre resultat, kan den forslagsstillende or-
ganisation derefter på egen foranledning søge sagen 
løst, jfr. dog § 6, pkt. r. 

§g 
Fællesudvalget kan kun rette henvendelse til offentlig-
heden (pressen), rigsdagen eller ministeriet om fælles 
anliggender under de i § 6, pkt. 2, nævnte vilkår og 
kun, når fællesudvalget er enig i henvendelsens ordlyd 
og hensigt. 



§ IO 
1) Udgifterne ved fællesudvalgets arbejde afholdes af 

de deltagende organisationer således, at DJF beta-
ler 3/6, de øvrige organisationer hver 1/6, Regnska-
bet føres af sekretæren, der hvert år i marts måned 
udskriver bidrag hos de tilsluttede organisationer. 

2) Udgifter til diæter m. v. for de i fællesudvalgets og 
arbejdsudvalgets møder, forhandlinger m. v. delta-
gende repræsentanter udredes af de respektive or-
ganisationer. 

§u 
1) Konstaterer fællesudvalget, at der fra nogen af de 

deltagende organisationers side foreligger brud på 
disse bestemmelser, betragtes pågældende organisa-
tion som udtrådt. 

2) Udtrædelse kan iøvrigt ske ved skriftlig udmeldelse 
med 6 måneders varsel, og udtræder mere end een 
organisation, skal fællesudvalget optage til drøftelse, 
om fællesudvalget fortsat skal bestå. 

Disse bestemmelser er tiltrådt af de deltagende organi-
sationer og vedtaget på møde den 23. maj 1948. 

VEDTÆGTER 
FOR 

STATSTJENESTEMÆNDENES 
CENTRALORGANISATION I 

(FUNKTIONÆRKLASSERNE) 

Centralorganisationen har til formål: 
a) at styrke sammenholdet mellem etaternes perso-

naler uden hensyn til klasseinddelingen for derved at 
virke hen til den størst mulige ligestilling mellem eta-
terne indbyrdes og mellem de enkelte etaters persona-
ler, samt til fremme af samarbejdet med andre faglige 
organisationer, 

b) at arbejde for sådanne gavnlige økonomiske, hu-
mane og tjenstlige spørgsmål og foranstaltninger, som 
er fælles for etaterne, 

c) at bidrage til etatspersonalernes kulturelle frem-
skridt. 

Adgang til at erholde optagelse i centralorganisationen 
har kun de organisationer, som enten alene eller i for-
bund indenfor samme styrelsesgren giver adgang for 
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alle kategorier af de i den pågældende styrelsesgren 
ansatte tjenestemænd, der er berettiget til optagelse. 
Kun statstjenestemænd kan optages. 

Styrelsen afgør, hvorvidt en organisation kan optages 
eller ej; men dens afgørelse kan indankes for repræ-
sentantskabet, der da træffer endelig bestemmelse. 

Organisationer, som begærer optagelse, er pligtige at 
give de oplysninger angående deres vedtægter og øvrige 
forhold, som styrelsen, henholdsvis repræsentantskabet, 
begærer. 

Enhver organisation, der ikke dokumenterer at have 
henlagt mindst 30 kr. pr. medlem, er forpligtet til af 
sit kontingent at henlægge mindst 50 øre pr. medlem 
pr. måned. Henlæggelsen finder sted, indtil opsparin-
gen har nået størrelse svarende til mindst 30 kr. pr. 
medlem. De i henhold hertil henlagte midl~, som er 
de respektive organisationers ejendom, skal være såle-
des anbragt, at de efter rekvisition af centralorganisa-
tionens styrelse kan udbetales efter en af denne eller 
af repræsentantskabet i overensstemmelse med central-
organisationens formål truffet beslutning. 

Repræsentantskabet er centralorganisationens øverste 
myndighed; kun det kan give eller forandre vedtæg-
terne. 

Repræsentantskabet sammensættes af repræsentan-
ter valgte af de tilsluttede organisationer efter følgende 
regler: 
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Indtil 100 medlemmer i en organisation giver ret 
til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 repræsentant, 

fra 101 til 200: 2 repræsentanter 
201 , 500 : 3 
501 , 1000: 4 

> 1001 > 1500: 5 
, 1501 , 2000: 6 

derover for hvert påbegyndt 1000 1 repræsentant mere. 

Repræsentantskabet træffer beslutning ved stemme-
flerhed. 

De enkelte organisationer bestemmer selv varighe-
den af deres repræsentanters mandater. 

Repræsentantskabet vælger styrelsens medlemmer og 
suppleanter for disse. Ingen enkelt organisation må 
være repræsenteret i styrelsen ved mere end 3 medlem-
mer. Styrelsens mandater udløber på hvert ordinært 
repræsentantskabsmøde, dog skal de pågældende ud-
træde af styrelsen, når de ophører med at være med-
lemmer af en organisation, der er tilsluttet centralorga-
nisationen. I så fald tilsiges den for den pågældende 
valgte suppleant til at tiltræde styrelsen. 

Repræsentantskabet sammenkaldes til ordinært 
møde hvert andet kalenderår, efter styrelsens bestem-
melse. På mødet aflægger styrelsen beretning om virk-
somheden siden sidste møde. 

Ekstraordinære repræsentantskabsmøder kan afhol-
des, når styrelsen anser det for påkrævet, eller når for-
eninger, som tilsammen repræsenterer mindst 151000 
medlemmer begærer det. 

Styrelsen fastsætter den seneste frist for indsendelse 
af forslag, som ønskes behandlet på de ordinære repræ-
sentantskabsmøder. 

Dagpenge og rejseudgifter til repræsentantskabets 
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medlemmer afholdes af de organisationer, som har 
valgt dem. 

Ethvert spørgsmål, som styrelsen ikke mener kan af-
vente et ordinært repræsentantskabsmøde afholdelse, 
og som den ikke skønner påkrævet at behandle på et 
ekstraordinært repræsentantskabsmøde, kan af styrel-
sen forelægges repræsentantskabet til afgørelse ved 
skriftlig votering. 

§s 
Centralorganisationens styrelse består af en af repræ-
sentantskabet valgt formand samt 17 medlemmer. Den 
vælger for 2 år ad gangen ved almindelig stemmefler-
hed 1 næstformand og I regnskabsfører. Formanden, 
næstformanden samt regnskabsføreren skal tilsammen 
tilhøre 3 forskellige etater. Desuden ansættes en sekre-
tær, som skal føre centralorganisationens korrespon-
dance samt være til rådighed, når det ønskes af orga-
nisationerne i disses virksomhed, dels med skriftlige 
udfærdigelser og evt. også ved forhandlinger med den 
pågældende administration. 

§6 
Formanden, næstformanden, sekretæren og regnskabs-
føreren samt 5 styrelsesmedlemmer danner et forret-
ningsudvalg. 

Alle forhandlinger på centralorganisationens vegne 
føres, hvis ikke andet udtrykkeligt er vedtaget, af for-
retningsudvalget, der da skal være fuldtalligt enten ved 
de ordinære medlemmer eller ved suppleanter for de 
medlemmer, der eventuelt måtte være forhindret. 
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Forretningsudvalget forestår den daglige administra-
tion, og dets myndighed fastsættes af styrelsen inden-
for de i vedtægterne givne rammer. 

Styrelsesmøder afholdes så ofte, forretningsudvalget 
finder det nødvendigt. Såfremt 6 styrelsesmedlemmer 
fremsætter ønske derom, skal styrelsen indkaldes til 
møde inden 14 dage. 

Dagsordenens enkelte punkter meddeles medlem-
merne, såvidt muligt med 6 dages varsel. 

Formanden leder styrelsens forhandlinger . 

§8 
I tilfælde, der ikke tåler opsættelse til næste styrelses-
møde, kan formanden i forbindelse med mindst 1 for-
retningsudvalgsmedlem under ansvar handle på styrel-
sens vegne. 

Næstformanden fungerer under formandens forfald. 

§g 
Alle beslutninger tages på møderne og afgøres ved 
stemmeflerhed på den måde, at en sag kun er ved-
taget, når een over halvdelen af styrelsens samtlige 
medlemmer stemmer derfor, dog kan endelig beslut-
ning i en sag, der kun vedrører en enkelt etatsgruppes 
anliggender, ikke tag<;s, med mindre dennes organisa-
tion har givet sin tilslutning til den påtænkte løsning 
af sagen. 
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Over forhandlingerne føres der for hvert møde en pro-
tokol. Forhandlingsprotokollen indledes m ed en angi-
velse af, hvilke medlemmer der er udeblevne, samt om 
forfald er anmeldt. Ved hvert mødes slutning oplæses 
forhandlingsprotokollen, der derefter underskrives af 
samtlige j mødet deltagende medlemmer. 

Ethvert medlem er berettiget til at diktere tilførsler 
til protokollen, herunder motiverne for hans eller hans 
gruppes særstandpunkt til den foreliggende sag. 

På ethvert møde affattes og godkendes, hvad der af 
styrelsen må offentliggøres vedrørende centralorganisa-
tionen. Alle andre meddelelser betragtes som indiskre-
tioner. 

Snarest efter hvert mødes slutning tilstilles der hvert 
medlem af styrelsen samt hver enkelt i centralorgani-
sationen afskrift af forhandlingsprotokollen . 

§n 
/ Alle skrivelser fra centralorganisationens styrelse under-

skrives af den fungerende formand og kontrasigneres 
af sekretæren. 

§12 
Centralorganisationen kan henvende sig til alle instan-
ser, der ikke er lavere end den pågældende etats sær-
lige administration (generaldirektorat, direktion) og til 
udenforstående institutioner og personer. 

Centralorganisationens styrelse behandler de til organi-
sationen fra foreningerne henviste sager og giver for-
eningerne underretning om den skete behandling. Om 
sådanne sagers forudgående behandling i foreningerne 
gives der centralorganisationens styrelse underretning, 
eventuelt ved udskrift af forhandlingsprotokollen. For-
såvidt en sag vedrører andre i centralorganisationen 
stående foreninger end den, der har rejst den, vil samt-
lige de interesserede foreninger være at gøre bekendt 
med sagen, og deres udtalelser afkræves, ligesom de 
beslutninger, centralorganisationens styrelse eventuelt 
har taget i sagen, skal meddeles disse. 

Centralorganisationens styrelse kan tage selvstændigt 
initiativ til enhver sags rejsning af fælles interesse for 
etaterne eller af interesse for en enkelt etat, men for-
inden påbegyndelsen af sådanne sagers behandling skal 
den eller de organisationer, hvem sagen vedkommer, 
have underretning derom, og deres udtalelser indhen-
tes, ligesom de beslutninger, der træffes skal meddeles 
organisationerne. 

Foreningerne kan hver for sig henvende sig til deres 
særlige administration og til det ministerium, under 
hvilket de sorterer, og er iøvrigt frit stillede; men sager, 
der har været behandlede i centralorganisationen, skal 
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vedblivende behandles af denne, indtil de tilbagegives 
foreningerne. Sådan tilbagegivelse vil altid være at fore-
tage, når en sag er standset, som følge af bestemmel-
sen i § g, eller når den organisation, der har rejst sagen, 
forlanger det. Tilbagegiveisen vil dog ikke kunne for-
langes, så længe eventuelt påbegyndte forhandlinger 
med andre institutioner eller myndigheder er løbende, 
medmindre centralorganisationens styrelse skønner, at 
forhandlingerne uden skade kan afbrydes. 

§ 16 
Det står etatsorganisationer, som er medlemmer af 
centralorganisationen, frit for at være medlemmer af 
andre samlede eller samvirkende grupperinger. 

Centralorganisationens udgifter fordeles på de tilslut-
tede organisationer i forhold til medlemsantal. Central-
organisationen afholder udgifter til billetter til fælles-
klasse jernbane og 2. kl. skib for de af styrelsens med-
lemmer, der ikke har kunnet erholde fribefordring. !øv-
rigt er medlemmernes udgifter ved møder centralorga-
nisationen uvedkommende. Forretningsudvalgets med-
lemmer oppebærer dog diæter, som udgør r,35 kr. pr. 
tirne, men ikke udover 20 kr. for hver fulde 2 4 timer, 
som mødet eller rejsen varer . 

Til oprettelse af et kontor samt til bestridelse af 
sekretariatets forretninger kan styrelsen anvende de 
nødvendige beløb. 

§ 18 
Regnskabsaflæggelse finder sted i løbet af hvert års 

april måned for det foregående regnskabsår, der om-
fatter tiden fra r. april til 3 r. marts. 

Hver af de repræsenterede foreninger erholder en 
regn kabsopgørelse. Regnskabet revideres af styrelsen, 
der er solidarisk ansvarlig for anvendelsen af central-
organisationens midler. Regnskabet forelægges til ende-
lig godkendelse på de ordinære repræsentantskabsmø-
der. 

Hver enkelt organisation er forpligtet til ved hvert 
regnskabsårs slutning at indsende et revideret regnskab 
i 2 eksemplarer til centralorganisationens styrelse. 

§ 19 
Udmeldelse af centralorganisationen kan kun ske med 
et års varsel til en rste april. En forening kan udeluk-
kes, når den gør sig skyldig i forhold, der af styrelsen 
og repræsentantskabet findes at være stridende med 
centralorganisationens vedtægter. En således udelukket 
forening er forpligtet til at opretholde de i § 3 nævnte 
henlæggelser urørt indtil et år efter udelukkelsen. Cen-
tralorganisationens styrelse er inden for samme tids-
rum berettiget til at disponere over disse beløb i over-
ensstemmelse med § 3. 

En udmeldt eller udelukket forening kan kun genop-
tages efter beslutning på et repræsentantskabsmøde. 

Centralorganisationen kan kun opløses, når forslag der-
om er fremsat af en eller flere foreninger, som tilsam-
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men repræsenterer 1000 medlemmer og forslaget er 
blevet modtaget af styrelsen mindst ¼ år forud for et 
ordinært repræsentantskabsmøde. Styrelsen drager om-
sorg for, at forslaget snarest muligt udsendes til alle de 
tilsluttede organisationer. 

Forslaget er kun vedtaget, når mindst 2/3 af de til 
det ordinære repræsentantskabsmøpe valgte repræsen-
tanter har stemt derfor. Reglerne om fordeling af cen-
tralorganisationens formue og ejendele fastsættes af 
det repræsentantskabsmøde, som har besluttet opløs-
ningen. 

Disse vedtægter træder i kraft den 10. november 1940. 

VEDTÆGTER 
FOR 

NORDISK JERNBANEMANDS UNION 

Nordisk Jernbanemands Union består af jernbaneorga-
nisationerne i Sverige, Norge, Danmark og Finland. 

Enhver nordisk jernbaneorganisation, der er opbygget 
på og arbejder efter demokratiske faglige principper, 
kan blive medlem af unionen. Anmodning om opta-
gelse rettes til sekretariatet, der forelægger anmodnin-
gen for de tilsluttede organisationer. Fremkommer der 
ingen indvending fra disse eller sekretariatsmedlemmer-
nes side, har sekretariatet ret til straks at bevilge opta-
gelse. Fremkommer der indvending fra nogen side, skal 
anmodningen forelægges for førstkommende repræsen-
tantskabsmøde. 

Unionens opgaver er i faglig henseende at bistå de til-
sluttede organisationer med råd og oplysninger samt 
ved indtrufne konflikter at støtte dem moralsk og øko-
nomisk. 
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§4 
Unionens ledelse består af : 
a) repræsentantskabet, 
b) sekretariatet. 

§5 
1 . Repræsentantskabets medlemmer vælges af de til-
sluttede organisationer for et tidsrum af 3 (tre) år, såle-
des, at der vælges en repræsentant for hvert påbegyndt 
1500 medlemmer indtil gooo medlemmer, derefter en 
repræsentant for hvert påbegyndt 5000 medlemmer 
indtil 24000 medlemmer, samt yderligere en repræsen-
tant for hvert påbegyndt 10000 medlemmerne. 
Sekretariatsmedlemmerne indgår i de respektive orga-
nisationers antal repræsentanter ved repræsentantskabs-
møderne. 

De tilsluttede organisationer drager selv omsorg for, 
at suppleant tilkaldes, hvis et repræsentantskabsmed-
lem har forfald. 
2. Repræsentantskabet vælger ved de ordinære repræ-
sentantskabsmøder for et tidsrum af 3 (tre) år et sekre-
tariat, der skal bestå af 3 (tre) medlemmer fra Svensk 
Jernbaneforbund, 2 (to) fra Norsk Jernbaneforbund, 
2 (to) fra Dansk Jernbane Forbund og 2 (to) fra Finsk 
Jernbaneforbund; Dansk Lokomotivmands Forening, 
Norsk Lokomotivmandsforbund og Finsk Lokomotiv-
mandsforbund vælger hver 1 (et) medlem. 

Der vælges et tilsvarende antal suppleanter for de 
respektive organisationer. 

3. Repræsentantskabet afholder ordinært møde hvert 
3. (tredie) år. Efter beslutning af sekretariatet eller på 
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forlangende af en tilsluttet organisation kan sekretaria-
tet indkalde til ekstra repræsentantskabsmøde. 

Omkostningerne ved medlemmernes ·deltagelse i re-
præsentantskabsmøder afholdes af de respektive orga-
nisationer. 

§6 
1. Sekretariatet vælger af sin midte en formand, der er 
unionens præsident. Vicepræsident og generalsekretær 
vælges blandt de øvrige medlemmer fra det land, præ-
sidenten tilhører. Generalsekretæren fungerer tillige 
som unionens kasserer. Disse tre danner uionens ar-
bejdsudvalg. 

2. Sekretariatet holder som regel møde een gang 
årligt på foranledning af præsidenten. Såfremt 2 (to) 
sekretariatsmedlemmer fremsætter anmodning herom, 
kan ekstraordinært sekretariatsmøde afholdes. 

Arbejdsudvalget har ret til efter behov at tilkalde 
medlem eller medlemmer til konference. 

3. Såfremt sekretariatet eller arbejdsudvalget anser 
det for nødvendigt at tilkalde yderligere repræsentation 
til sekretariatsmøde eller konference, afholdes omkost-
ningerne herved af unionen. 

4. Det påhviler generalsekretæren ved hvert sekre-
tariatsmøde at forelægge en af revisorerne bekræftet 
oversigt over unionens regnskab (med indtægt og ud-
gift specificeret) indtil tidspunktet for mødet. 

5. Generalsekretæren tegner sammen med præsiden-
ten unionens firma. 

Det påhviler generalsekretæren at føre prot~kol ved 
samtlige arbejdsudvalgs- og sekretariatsmøder. Proto-
kollerne skal snarest muligt og senest to måneder efter 
mødet være samtlige medlemmer ihænde. 
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Til revision af unionens regnskaber vælges 2 (to) revi-
sorer med suppleanter fra det land, unionens kasserer 
tilhører. 

2. Revisorerne skal være tilstede på repræsentant-
skabsmødet. Er de ikke valgt som repræsentanter, skal 
de tilkaldes på sekretariatets foranledning. 

§8 
Enhver tilsluttet organisation er pligtig til ved sekreta-
riatsmøderne at afgive rapport vedrørende afsluttede 
overenskomster om ansættelses- og lønforhold for det 
af organisationerne omfattede personale. 

I årets første kvartal gives sekretariatet oplysning om 
tilsluttede organisationers medlemstal og kassevæsen. 

På forlangende af sekretariatet er organisationerne 
pligtige at give andre oplysninger af interesse for uni-
onen. 

§g 
Til bestridelse af uionens administration samt udgifter, 
der er en følge af sekretariatets beslutninger, erlægges 
et kontingent af IO øre pr. medlem pr. år, beregnet i 
svensk valuta. Ingen organisation skal dog erlægge for 
flere end 50.000 medlemmer. 

Kontingentet erlægges i årets første kvartal og be-
regnes af organisationernes medlemstal pr. r. januar. 

Repræsentantskabet har ret til at udskrive ekstra-
kontingent. 
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§ IO 
1. Opstår konflikt, som berører nogen af de unionen 
tilsluttede organisationer, skal den organisation, der be-
røres heraf, snarest underrette arbejdsudvalget, og der 
skal afgives redegørelse for konfliktens årsag og om-
fang. 

2. Under forudsætning af, at konflikten er iværksat 
i overensstemmelse. med den pågældende organisations 
love og tillige er godkendt af arbejdsudvalget, er samt-
lige til unionen hørende organisationer pligtige at yde 
understøttelse. 

3. Størrelsen og varigheden af understøttelsens udbe-
taling foreslås af sekretariatet og besluttes af de tilslut-
tede organisationer. Såfremt det forlanges, og arbejds-
udvalget anser det for nødvendigt, kan der indkaldes 
til repræsentantskabsmøde, forinden beslutning tages. 

4. Konfliktbidrag tilstilles unionens kasserer og over-
sendes af denne ugevis til den i konflikten inddragne 
organisation. 

§n 
Udtræden af unionen kan ske med 6 måneders varsel. 
Ingen organisation kan ved udtræden unddrage sig for-
pligtelser, der er opstået før dens endelige udtræden. 

§ !2 
Forslag om unionens opløsning eller ændringer i ved-
tægterne kan fremsættes af een eller flere af de til-
sluttede organisationer og skal indsendes skriftligt til 

45 



arbejdsudvalget, som tilstiller forslaget i afskrift til 
samtlige organisationer, hvorefter det forelægges sekre-
tariatet og repræsentantskabet. 

Således vedtaget på repræsentantskabsmødet den 27. 
august 1951 i Imatra, Finland. OVERFL YTNIN GSREG LER 

MELLEM 

DANSK LOKOMOTIVMANDS FORENING 
OG 

DANSK SMEDE- OG MASKINARBEJDER-
FORBUND 

a. Medlemmerne overflyttes indskudsfrit fra den ene 
organisation til den anden, når de får beskæftigelse un-
der dennes område. 

b. Medlemmer, der overflyttes, beholder den ved 
uafbrudt medlemsskab i en eller begge organisationerne 
erhvervede anciennitet. 

c. Overflytning til Dansk Lokomotivmands Forening 
kan finde sted, når det pågældende medlem selv ønsker 
det, og er antaget ved Danske Statsbaner som lokomo-
tivfyrbøderaspirant samt har præsteret tilfredsstillende 
attestkørsel. 

Overflytning til Dansk Smede- og Maskinarbejder-
forbund finder sted, når det pågældende medlem har 
fået beskæftigelse indenfor forbundets område. 

d. Forinden overflytningen må al gæld til forbund, 
afdelinger og klubber være betalt. 

e. Medlemmer, der på grund af restance eller af 
andre årsager er slettede eller udelukkede af den ene 
organisation, kan ikke optages i den anden, forinden 
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de har berigtiget deres forhold til den organisation, 
hvoraf de er udelukkede. 

f. Med hensyn til understøttelsesrettens indtræden i 
den for smedefaget eksisterende arbejdsløshedskasse 
(Metalarbejdernes Arbejdsløshedskasse) gælder ved 
overflytning til Dansk Smede- og Maskinarbejderfor-
bund de samme regler, som anvendes for medlemmer 
med hvilende medlemsret i arbejdsløshedskassen, dog 
skal medlemmer af Dansk Lokomotivmands Forening 
ikke betale det herfor fastsatte kontingent. 

g. I tilfælde, hvor enkelte arbejdsspørgsmål indenfor 
Statsbanernes område vanskeligt lader sig direkte hen-
føre under den enkelte organisation, forudsættes det, 
at de gensidige organisationer optræder i fællesskab 
overfor baneledelsen. 

h. Fortolkninger af denne overenskomst, såvel som 
eventuelle nye forholds henførelse under overenskom-
sten, afgøres ved forhandling mellem de 2 organisatio-
ners hovedledelser. 

Således vedtaget den I. januar 1953 til afløsning af tid-
ligere overenskomst af 23. november 1929. 
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