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Vedtatt: 31.08.1991 Endret: 29.08.1992 - 28.08.1993 - 27.08.1994 - 31.08.1996 - 13.06.1997 - 30.08.1997 - 28.8.1998 - 
20.08.1999 - 2.6.2000 - 7.6.2002 – 11.06.2004 – 27.05.2005 – 26.05.2006 – 30.05.2008 – 28.05.2010 – 31.05.2013 – 
29.05.2015 – 01.06.2018 – 24.05.2019 – 24.09.2021 – 20.05.2022 – 13.12.2022 

 
§ 1 Organisasjonens navn 
Organisasjonens navn er Byggmesterforbundet. 

 
§ 2 Forretningskontor 
Foreningens forretningskontor er i Oslo kommune. 

 
§ 3 Formål 
Byggmesterforbundet har som formål å ivareta medlemmenes faglige og merkantile interesser i 
byggenæringen, samt verne om tømrerfagets tradisjonsrike betydning og samtidig tilpasse faget 
til tidenes skiftende krav. 

 
Byggmesterforbundet skal bistå sine bedriftsmedlemmer i spørsmål av teknisk, økonomisk og 
juridisk art. 

 
Byggmesterforbundet søker samarbeid med organisasjoner med felles interesser. 

 
Formålet skal gjennomføres, fortrinnsvis ved den til enhver tid av landsmøtet vedtatte 
strategiplan. 

 
§ 4 Organisasjonens eier- og styringsform 
Byggmesterforbundet er en selveiet bransje- og serviceorganisasjon styrt av medlemmer. 

 
§ 5 Gjensidig medlemskap 
Medlemmene skal være tilsluttet en lokalforening. For medlemmer med lokalisering i områder 
hvor det ikke er etablert lokalforeninger tilsluttet forbundet, kan styret etter søknad gi midlertidig 
dispensasjon fra kravet om medlemskap i lokalforening. 

 
Alle bedriftsmedlemmer (jfr. § 6a) skal betale serviceavgift i henhold til § 8. 

 
§ 6 Opptaksvilkår 
 

a) Bedriftsmedlemskap 

1. Som medlem kan opptas aksjeselskap som har drevet virksomhet i tømrerfaget 
eller beslektet næringsvirksomhet i minst 2 år.  
 

2. Bedriften skal ha en fast ansatt daglig og/eller faglig leder med: 
-  mesterbrev i tømrerfaget 
-  eller svennebrev i tømrerfaget og fagskolelinje for bygg 
-  eller svennebrev i tømrerfaget og bachelor-/ingeniørlinje for bygg  
-  eller svennebrev i tømrerfaget og master i teknologi/sivilingeniør for bygg 
-  eller svennebrev med minst 2 års yrkespraksis i tømrerfaget  
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3. Bedriften skal dokumentere å ha gyldig ansvarsforsikring og skatteattest uten 
skyldig skatt eller merverdiavgift. 
 

4. Bedriften skal være godkjent, eller dokumentere å oppfylle vilkårene til 
godkjenning, som opplæringsbedrift. 

Søknad om opptak skal godkjennes både av lokalforeningsstyrer etter geografisk 
tilhørighet, samt av styret i forbundet. Dersom det ikke er en lokalforening med 
geografisk tilhørighet til en søkerbedrift, skal styret i forbundet alene godkjenne søknad 
om opptak. Styret i forbundet kan delegere adgangen til å godkjenne søknader om 
opptak.  
 
Det kan dispenseres fra opptaksvilkår i § 6 a, jfr. §6 g. Dispensasjon må godkjennes 
både av styret i lokalforening og i forbundet. 

b) Personlig medlemskap. 
Personer med mesterbrev i tømrerfaget eller kombinasjonene: 

- Svennebrev i tømrerfaget og fagskole – linje for bygg 
- Svennebrev i tømrerfaget og bachelor/ingeniør – bygg 
- Svennebrev i tømrerfaget – master i teknologi/sivilingeniør 

 
kan etter søknad opptas som personlig medlem når de er: 

• Ansatt i medlemsbedrift, 
• Ansatt i en offentlig etat, 
• Ansatt i bedrift som driver næring som ikke er beslektet med tømrerfaget. 
• Studenter under utdanning i ovennevnte utdanningsområder. 

 
c) Kompetansekrav til medlemskap 
Medlemsbedriften og personlige medlemmer plikter til enhver tid å inneha den kompetanse som 
opptaksvilkårene fastsetter. Studenter under utdanning må dokumentere at de er tatt opp til 
utdanningssted og forventet tidsramme for gjennomføring av studiet. 

 
d) Bedriftens representant 
Bedriften velger selv den person som skal representere bedriften i lokalforening og forbund. 

 
e) Passivt medlemskap 
Passivt medlemskap kan oppnås av et personlig medlem som ikke lengre er yrkesaktiv på grunn av 
alder eller sviktende helse. Vedkommende kan ikke innvelges i styret eller til andre tillitsverv i 
forbundet. 

 
f) Assosiert medlemskap 
Assosiert medlemskap kan oppnås av Opplæringskontor i tømrerfaget og videregående skoler 
med Vg1 Bygg og Anlegg. 

 
g) Dispensasjon og klageadgang. 
Styret i Byggmesterforbundet kan dispensere fra kravene i opptaksvilkårene når særlige grunner 
foreligger, etter først å ha gitt lokalforeningen anledning til å uttale seg. 

 
En søker som nektes opptatt som medlem i lokalforeningen kan påklage avgjørelsen til styret i 
forbundet. 
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§ 7 Medlemsplikter 
Et medlem plikter å vise lojalitet overfor Byggmesterforbundet og dets medlemmer og må derfor 
ikke foreta eller delta i handlinger som er i strid med forbundets interesser og fagets renommé. Et 
medlem kan derfor ikke inngå lønns og arbeidsvilkår som ligger på et urimelig nivå etter 
forholdene i sin alminnelighet. En tvist mellom medlemmer kan avgjøres av styret. 

 
Medlemmene plikter å arbeide for en seriøs næring, holde tømrerfaget i hevd og holde seg 
oppdatert i forhold til tidens krav. 

 
Medlemmene plikter også å arbeide for lokalforeningen og forbundets felles interesser, samt 
utføre tillitsverv etter beste evne. 

 
Landsmøte kan etter forslag fra styret vedta etiske regler som gjøres gjeldende for medlemmene. 
Beslutninger fattet av landsmøtet eller styret er bindende for forbundets medlemmer. 

 
§ 8 Kontingent og serviceavgift 
Kontingent og serviceavgift til Byggmesterforbundet fastsettes av landsmøtet. Abonnement på 
bladet "Byggmesteren" er inkludert i medlemskapet.  
 
Kontingent og serviceavgift betales forskuddsvis innen utløpet av mars måned. Ved forsinket 
betaling skal medlemmet betale morarenter i henhold til Loven om renter ved forsinket betaling. 
Dersom kontingent og serviceavgift med påløpte renter og gebyrer, ikke er betalt innen 15. august, 
avsluttes servicen og utmelding skjer ved årsskifte. 

 
For nye medlemmer gis det ved innmelding reduksjon i medlemskontingent og serviceavgift, 
tilsvarende ½ års gratis medlemskap uavhengig av innmeldingstidspunkt. 

 
For studenter med personlig medlemskap (jfr. § 6b) er det ingen medlemskontingent. 

 
§ 9 Utmeldelse og eksklusjon 
Utmeldelse sendes skriftlig til lokalforeningen eller til Byggmesterforbundet. Innbetalt kontingent 
og serviceavgift tilbakebetales ikke ved en utmeldelse. Det gjelder en utmeldelsesfrist på 6 
måneder. 

 
Opptrer medlemmet illojalt overfor vedtak fattet av styret eller landsmøtet kan dette føre til 
eksklusjon. Dette gjelder også når et medlem forøvrig opptrer på en måte som er til skade for 
tømrerfaget og forbundets anseelse. En eksklusjonssak skal først behandles i lokalforeningen. 
Et ekskludert medlem kan anke avgjørelsen til styret i Byggmesterforbundet. 

 
§ 10 Lokalforeninger 
Byggmesterforbundet består av lokalforeninger som medlemmene skal være tilsluttet. Unntak fra 
bestemmelsen kan gjøres i henhold til §5, 4. ledd. 

 
Lokalforeningenes vedtekter må være i samsvar med forbundets vedtekter, før forbundets styre 
godkjenner opprettelsen av lokalforeningene. Lokalforeningene foreslår selv sitt geografiske 
virkeområde som avgjøres av styret i Byggmesterforbundet. Ved uoverensstemmelser mellom 
flere lokalforeningsgrenser avgjør styret hvor grensene skal legges. 

 
Søknad om medlemskap i Byggmesterforbundet rettes til forbundets administrasjon. 
Administrasjonen gjennomgår søknad med tilhørende dokumentasjon og videresender denne til 
lokalforeningen for behandling. Der hvor lokalforeningen unnlater å behandle søknaden innen 
rimelig tid, kan Byggmesterforbundet behandle søknaden etter å ha gitt lokalforeningen frist til å 
behandle søknaden. 

 
Lokalforeningene har pliktig frammøte på landsmøtet og de formannskonferanser som 
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arrangeres, fortrinnsvis ved styrets leder. 
 

Lokalforeningene skal føre styre- og årsmøteprotokoll. Lokalforeningene skal avholde sine 
årsmøter innen 31. mars. Årsberetning med medlemsfortegnelse sendes til Byggmesterforbundet 
innen 15. april. 

 
Forøvrig holdes forbundet løpende orientert om lokalforeningens virksomhet. 
Byggmesterforbundet hefter ikke for lokalforeningens økonomiske disposisjoner og øvrige 
forpliktelser. 

 
§ 11 Regionforeninger 
Flere lokalforeninger i samme område kan beslutte å etablere en regionforening. 
Regionforeningen foreslår selv sitt geografiske virkeområde som godkjennes av styret i 
Byggmesterforbundet. 

 
Medlemmene er gjennom sin lokalforening tilsluttet regionen. Regionen er underlagt de samme 
forpliktelser og krav som er fastsatt for lokalforeninger. 
 
§ 12 Komitéer og Utvalg 
Medlemmer i komitéer og utvalg valgt av landsmøtet eller oppnevnt av styret får normalt en 
funksjonsperiode på 2 år, hvis ikke annet går fram av valget eller oppnevnelsen. Gjenvalg kan 
finne sted, men med maksimalt 6 års sammenhengende funksjonstid. 

 
Det organ som oppnevner komiteer angir kompetanseområdet for de faste valgte komitéer og 
utvalg. Styret utarbeider mandat for de valgte komitéer og utvalg. 

 
Valgkomitéen skal bestå av 7 representanter fra forskjellige deler av landet og velges av 
landsmøtet etter forslag fra Organisasjonskomitéen. 

 
Organisasjonskomiteen velges av landsmøtet og avgir sine innstillinger til styret med følgende 
unntak. Forslag til valgkomite, styrets honorar og sats for tapt arbeidsfortjeneste til styret og 
øvrige tillitsvalgte i komiteer og utvalg avgis til landsmøtet. 

 
Hederstegnkomiteen velges av landsmøtet og avgir sine innstillinger til styret, 

 
Komitéenes leder velges av det organ som oppnevner/velger komite. For øvrig konstituerer 
komiteen seg selv. 

 
§ 13 Styret 
Byggmesterforbundet ledes av et styre som består av leder, nestleder og 4 styremedlemmer. Det 
velges 1 vararepresentant. 

 
Styrerepresentantene velges av landsmøtet for normalt en periode på 2 år. Verv som styreleder 
kan ikke innehas sammenhengende i mer enn 4 år. 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. 

 
Styreleder og nestleder velges særskilt på landsmøtet. Styreleder, to styremedlemmer og 
varamedlem velges det ene året og det neste året nestleder og to styremedlemmer. 

 
Styret innkalles skriftlig, når styreleder finner det nødvendig, eller når daglig leder eller 2 
styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 representanter er til stede. 
Ved stemmelikhet avgjøres saken ved styreleders dobbeltstemme. 

 
Styret ansetter daglig leder. 
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§ 14 Representasjon og signatur 
Styret representerer organisasjonen utad. Styreleder og ett styremedlem i fellesskap innehar 
organisasjonens signatur. Styret kan meddele prokura. 

 
§ 15 Landsmøte 
Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet og avholdes hvert år innen 15. juni. 

 
Landsmøtet kan legges til de tilhørende lokalforeninger som vertskap. Styret bestemmer hvor 
landsmøtet skal avholdes. 

 
Medlemmene innkalles til landsmøtet med minst 30 dagers varsel. Dagsorden, styrets 
redegjørelse, regnskap og forslag til vedtektsendringer, forslag fra styret og innkomne forslag fra 
medlemmer eller lokalforeninger, oversendes sammen med innkallingen. 

 
Styreleder i lokalforeningen, eller den som lokalforeningens styre gir sin fullmakt, stemmer for de 
av lokalforeningens medlemmer som ikke er til stede på Byggmesterforbundets landsmøte. 
Fullmaktstemmene har halv verdi. Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst en 1/4del av 
forbundets medlemstall er representert. 

 

Landsmøtet behandler følgende saker: 

1 Styrets redegjørelse 

2 Revidert regnskap. 

3 Fastsettelse av kontingent og serviceavgift. 

4 Valg av tillitsvalgte, faste representanter og revisor ved skifte av denne.  

5 Vedtektsforslag. 

6 Forslag fra styret. 

7 Innkomne forslag fra medlemmer eller lokalforeninger. 

8  Fastsettelse av honorar til styret og sats for tapt arbeidsfortjeneste til styret og øvrige 
tillitsvalgte i komiteer og utvalg. 

 
Innkomne forslag må foreligge i forbundets sekretariat senest 60 kalender dager før landsmøtet. 
Forslagene skal behandles av styret. Forslaget og styrets innstilling sendes ut sammen med øvrige 
saksfremlegg innen den fastsatte frist. 

 
Alle beslutninger treffes med alminnelig stemmeflertall. Ved vedtektsendringer kreves 2/3 flertall 
av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme. 

 
Dersom én landsmøtedeltager forlanger det, skal valg og avstemming foregå skriftlig. 

 
§ 16 Ekstraordinært landsmøte 
Ekstraordinært landsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når det forlanges av minst 
1/4 av forbundets medlemmer. Forøvrig gjelder reglene for det ordinære landsmøtet. 

 
§ 17 Forbundets formue 
Forbundets formue skal oppbevares på rentebærende konto eller investeres i lett realiserbare 
verdipapirer. 

 
§ 18 Hederstegn 
Styret tildeler hederstegn, etter innstilling fra hederstegnkomiteen, til personer som har gjort en 
betydningsfull innsats for forbundet eller tømreryrket. Utnevnelsen markeres i forbindelse med 
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landsmøtet. Hederstegnkomiteen behandler saker og innstiller til styret. 
 

§ 19 Oppløsning 
Oppløsning av Byggmesterforbundet kan foreslås av styret eller minst halvparten av de lokale 
foreninger. Forslag om oppløsning må sendes forbundets sekretariat innen 1. februar. 
Vedtak om oppløsning av forbundet krever 3/4 flertall blant de møtende medlemmer på 
landsmøtet 

 
Det landsmøte som vedtar en oppløsning velger et avviklingsstyre med fullmakter til å avvikle 
forbundet, plassere dets eiendeler og ta vare på arkiv. Landsmøtet bestemmer disponeringen av 
midlene. Midlene skal fortrinnsvis brukes til beste for yrkesutdanning i Norge. 
Landsmøtet velger også en revisor som skal kontrollere avviklingsstyre og skrive en 
avviklingsrapport. 
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