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Lover for

Forbundet og laugene
Sist endret 26. mai 2020

§1
Formål og virksomhet

d.

A. Forbund
Forbundets formål er å samle landets fotografer til
samarbeid om fotografiets utvikling og ivareta
fotografstandens interesser.

B. Laug
Laugets formål er å fremme og verne felles interesser,
utveksle kunnskaper og erfaringer ved foredrag,
demonstrasjoner, diskusjoner og utstillinger samt fremme
det kollegiale samholdet ved sosialt samvær.

§2
Medlemmer
Innmelding
Søknad om medlemskap i forbund og laug sendes
forbundet og behandles administrativt. I tvilstilfeller
legges søknaden frem for styret som tar endelig
beslutning. Ankeinstans ved avslag på medlemskap er
forbundets representantskap, som tar endelig avgjørelse.
Ved opptak plasserer administrasjonen medlemmet i det
naturlige laug, og informasjon sendes det nye medlemmet
og lauget.

Medlemskategorier:
1. Fotograf tilknyttet virksomhet som
oppfyller følgende krav:
a.
b.

registrering med org.nr og relevant næringskode i
Brønnøysundregisteret
registrering i MVA-registeret

I tillegg må fotografen oppfylle følgende:
c. etterleve ”Norges Fotografforbunds etiske
retningslinjer”
d. relevant utdannelse/erfaring i henhold til forskrifter
vedtatt av representantskapet

e.

Utenlandsk fotograf som er medlem av sitt eget
lands forbund eller norsk fotograf som bor i
utlandet. Vedkommende behøver ikke å stå
tilsluttet et laug.
Andre ansatte, ikke fotografer.

3. Lærling – student i fotograffaget
Lærling/studentmedlemskap opphører automatisk ved
utløp av det kalenderåret lærekontrakten/studiet
avsluttes.

4. Seniormedlem
Medlemmer som har fylt 67 år kan fortsette som
medlem med kontingent på samme nivå som
lærling/student.

5. Prøvemedlem
Fotografer som ikke oppfyller kravene i kategori 1 kan
søke et prøvemedlemskap som er gyldig i inntil to år.
Vilkårene for prøvemedlemskap reguleres av
forskrifter vedtatt av representantskapet.

Andre bestemmelser
Æresmedlem
A. Forbund
Æresmedlemmer av forbundet utnevnes av
representantskapet med minst 4/5 flertall etter
enstemmig innstilling fra styret. Styret i et laug kan etter
enstemmig beslutning stille forslag til kandidat til
forbundsstyret. Æresmedlemmer betaler ingen
kontingent til forbund og laug, men er ellers likestilt
med andre medlemmer.
B. Laug
Æresmedlemmer utnevnes av årsmøtet med 4/5 flertall
etter styrets enstemmige innstilling. Æresmedlemmer
betaler ingen kontingent til lauget, men er ellers likestilt
med andre medlemmer.

Overflytting fra andre laug
2. Andre medlemmer
a.
b.
c.

Lærer i fotograffaget.
Leverandører.
Fotograf med relevant utdannelse/erfaring i henhold
til forskrifter vedtatt av representantskapet, uten egen
aktiv virksomhet, kan tas opp etter en begrunnet
søknad.

Ved flytting informerer medlemmet administrasjonen
skriftlig om eventuell overføring til nytt laug.

Suspensjon og eksklusjon
Et medlem som motarbeider forbundet og dets formål
eller viser en uverdig og ukollegial opptreden, kan av
styret suspenderes for kortere eller lengre tid.
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Eksklusjon besluttes av representantskapet etter at
medlemmet først har fått skriftlig varsel.
Suspensjon eller eksklusjon i laug medfører automatisk
det samme i forbundet.
Eksklusjon i et laug skal først overprøves av
representantskapet.

Styret skal:
• lede forbundets virksomhet og avgjøre alle saker
som ikke er henlagt til representantskapet eller
landsmøtet
• forvalte forbundets midler i overensstemmelse med
budsjett og forbundets formål
• ansette i nødvendig utstrekning lønnet hjelp

Utmelding
Medlemskapet løper til det sies opp skriftlig.
Oppsigelse må skje innen 31/12.

§3
Laug og underavdelinger
Forbundet er inndelt i laug, som omfatter distrikter hvis
grenser fastsettes av landsmøtet. Laugene omfatter de
medlemmer som er opptatt under § 2 og i henhold til
laugets lover.
Representantskapet kan godkjenne andre underavdelinger,
som får status som laug.
Alle medlemmer må være tilsluttet et laug.
Det påhviler laugene og deres styrer å ivareta forbundets
interesser innen sitt distrikt, og behandle de saker som
oversendes fra forbundet. For øvrig skal laugene arbeide
etter forbundets formål og landsmøtets vedtak, samt påse
at de lover som gjelder for faget blir overholdt.
Laugene holder årsmøte innen 1. april eller på årets første
møte. Det føres referat fra hvert enkelt møte. Dette skal
sendes til forbundet. Referatet godkjennes på neste møte.
Forbundets styreleder har rett til å delta på laugets møter
uten stemmerett.
Laugene bestemmer selv sin møtevirksomhet.
Laugene avgjør selv sine anliggender, men ingen
beslutning må stride mot forbundets lover.
Det som i denne paragraf er bestemt for laugene,
gjelder også eventuelt for andre underavdelinger.

§4
Styret
A. Forbund
Forbundets styre består av leder, nestleder og minimum
tre styremedlemmer. Minst halvparten av styrets
medlemmer må være opptatt som medlemmer av
forbundet i henhold til §2, kategori 1. Styrets medlemmer
velges for to år av gangen.

Styret er beslutningsdyktig når minst fire
styremedlemmer er tilstede.

B. Laug
Laugets styre består minst av Oldermann, Skriver,
Skattmester og to varamedlemmer Årsmøtet kan
avgjøre om Skriver eller Skattmester skal fungere som
Viseoldermann eller om det skal velges en spesiell
person til dette i tillegg til de tre i styret. Styret må ha
minst to medlemmer i kategori 1. Avtroppende
oldermann skal sitte ett år som styremedlem.
Styret skal:
• lede laugets arbeid og avgjøre alle saker som ikke
er henlagt til et laugsmøte eller årsmøte
• forvalte laugets midler i overensstemmelse med
budsjett og laugets formål
• ansette i nødvendig utstrekning lønnet hjelp
• oppnevne arkivar ved behov

§5
Representantskapet
Representantskapet består av:
• en representant for hvert laug. Hvis ikke lauget har
valgt særskilt representant, fungerer oldermann.
• styrets medlemmer
Forbundets tidligere styreledere har adgang til møtene
med talerett, men ikke stemmerett.
Representantskapet skal:
• velge sin egen ordstyrer
• ansette revisor
• fastsette laugskontingent
• behandle saker som fremlegges av et medlem av
representantskapet
• behandle saker som fremlegges av styret
• være rådgivende og kontrollerende organ for
styrets arbeid
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Alle saker unntatt lovendringsforslag, se § 9, avgjøres
med simpelt flertall.
Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
Representantskapet holder møte før hvert landsmøte,
minst en gang mellom to landsmøter og for øvrig når
styret eller minst fire representantskapsmedlemmer krever
det.
Innkalling bør skje med tre ukers varsel.

§6
Landsmøtet
A. Forbund
Hvert år holdes landsmøte. Tid og sted bestemmes av
foregående landsmøte eller styret. Innkalling med
dagsorden skjer med fire ukers varsel. Saker som ønskes
behandlet på landsmøtet, skal være levert til
administrasjonen minst seks uker før landsmøtet.
Ekstraordinært landsmøte holdes når styret eller
representantskapet beslutter det. Innkalling kan skje med
14 dagers varsel.
Landsmøtet behandler:
1. valg av ordstyrer for møtet
2. valg av to personer til å underskrive protokoll
3. styrets beretning
4. regnskap og revisjonsberetning
5. fastsettelse av forbundskontingent
6. budsjett
7. beretning fra laugene
8. saker eller forslag styret eller representantskapet
ønsker behandlet
9. valg av:
a. styrets leder
b. styrets medlemmer
c. styret for Understøttelsesfondet
d. styret for Norske Fagfotografers Fond
e. komiteer
f.
representant til Kopinor og Norwaco
g. valgkomité med tre medlemmer etter innstilling
fra styret
Alle tillitsvalgte velges særskilt og valg skjer skriftlig når
ett medlem krever det.
Når ikke annet er bestemt, treffes alle beslutninger med
simpelt flertall.
Ved stemmelikhet ved valg foretas loddtrekning. I alle
andre saker har styreleder dobbelstemme.

Stemmerett
Alle medlemmer har stemmerett med følgende unntak:
1. utenlandske fotografer
2. lærlinger og studenter
3. prøvemedlemmer

B. Laug
Hvert år holdes årsmøte i lauget. Innkalling med
dagsorden og eventuelle forslag sendes ut tre uker før
møtet. Forslag til årsmøtet må være styret i hende fire
uker før årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret beslutter det
eller minst fem medlemmer forlanger det. Innkalling
kan skje med en ukes varsel.
Årsmøtet behandler:
1. valg av ordstyrer for møtet
2. styrets skriftlige beretning
3. regnskaps- og revisjonsberetning
4. størrelse på eventuell godtgjørelse til Oldermann,
Skriver og Skattmester
5. fastsettelse av budsjett
6. saker styret ønsker behandlet eller innkomne
forslag
7. valg av:
a. styret, hvor Oldermann velges for ett år,
styremedlemmer vekselvis for to år
b. revisor for ett år
De nyvalgte tillitsvalgte tiltrer sine verv etter årsmøtet.
Oldermann er laugets representant til
representantskapet i Norges Fotografforbund, hvis ikke
lauget velger egen representant.

§7
Kontingent
A. Forbund
Kontingenten fastsettes av landsmøtet. Forbundets
inntekter og midler må bare anvendes til fremme av
fotografiske formål.

B. Laug
Kontingenten fastsettes av representantskapet og følger
kalenderåret. Laugets inntekter og midler skal bare
brukes til fremme av fotografiske formål eller til
fremme av forhold i § 1.
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A. Forbund
C. Krav til innbetaling
Kontingenten forfaller til betaling 14 dager etter at kravet
er sendt ut. Medlemmer som opptas etter 1. juli, betaler
kontingent for halve året.
Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt
kontingent innen 8 uker etter forfall.

Forslag om oppløsning må vedtas av
representantskapet med minst 2/3 flertall og deretter av
landsmøtet med 4/5 flertall. Hvis oppløsning blir
besluttet, treffer representantskapet de nødvendige
beslutninger for anvendelse av forbundets midler i
henhold til § 7 punkt A siste ledd.

B. Laug

§8
Kollektive avtaler
1.

2.

3.

4.

Styret i Norges Fotografforbund kan inngå bindende
avtaler som tillater nærmere avgrenset bruk av
medlemmenes offentliggjorte arbeider/verk som ikke
strider med medlemmenes ideelle rettigheter, jf.
åndsverkloven § 3 annet ledd.
Norges Fotografforbund kan inngå bindende avtaler
om innkreving, forvaltning og fordeling av vederlag
som er tillatt ved avtale etter punkt 1 eller ved lov for
bruk av medlemmenes arbeider/verk. Styret kan
foreta høring blant medlemmene vedrørende
innholdet i avtaler.
Norges Fotografforbund kan overlate forvaltningen
av fullmaktene i punkt 1 og 2 til en felles
forvaltningsorganisasjon som foreningen er medlem
av. På nærmere avgrenset område kan slik fullmakt
også gis til forvaltningsorganisasjon som Norges
Fotografforbund ikke er medlem av. Ivaretakelse av
medlemmenes interesser i utlandet, herunder
forvaltning av rettigheter i utlandet og vederlag for
slike, kan også overlates til organisasjoner i andre
land.
Forøvrig vises til Norske Fagfotografers Fond
vedrørende disponering av mottatt vederlag.
Medlemmene er bundet av slik avtale for hele
avtaleperioden, uansett om medlemskapet opphører
før avtalen løper ut.

§9
Lovendringer
Forslag om endring av lovene må vedtas av
representantskapet med 2/3 flertall. Beslutning kan
deretter treffes av landsmøtet med 2/3 flertall.

§ 10
Oppløsning

Forslag om oppløsning av et laug må forelegges et
årsmøte, men deretter bli hvilende til et nytt møte som
innkalles med minst en måneds varsel. Før dette møtet
skal spørsmålet være forelagt Norges Fotografforbunds
representantskap til uttalelse.
For at vedtak om oppløsning skal være gyldig, må
minst 2/3 av laugets næringsdrivende medlemmer delta
i voteringen. Vedtaket krever minst 3/4 flertall.
Ønsker et laug, helt eller delvis, å slutte seg til et annet
laug, skjer dette ved gjensidige forhandlinger, etter at
forbundets representantskap har gitt sitt samtykke.
Laug hvis antall aktive medlemmer er gått ned under
fem, ansees som oppløst og medlemmene overføres til
nærmeste laug.
I tilfelle av oppløsning skal laugets midler og
dokumenter deponeres i bank under Norges
Fotografforbunds kontroll. Etter to års depositum
tilfaller midler og dokumenter NFF.

