
 

         

Stadgar for Nordiska Maskinbefälsfederationens 

(Stiftad 21 februari 1919) 
 

Med ändringar antagna vid Nordiska 

Maskinbefälsfederationens kongress i Torshavn 8. april 2019. 

 
 
 

§1 Federationens sammensåttninq 

Nordiska Maskinbefälsfederation, NMF, er en sammanslutning 

av maskinbefålsforbund. 

Nya medlemsorganisationer kan anslutas till NMF efter enhålligt beslut på ordinarie 
kongress 

 

§2 Federationens syfte 

NMFs syfte ar att samordna fackliga-., sociala, yrkes- och utbildningsfrågor som 

ar av gemensamt intresse for maskinbefälsforbunden samt hjålpa anslutna 

organisationer att tillvarataga sina medlemmars intressen i avseende på dessa 

frågor. 

 
§3 Kongresser 

Ordinarie kongress avhålles vart tredje år. Varje ansluten organisation åger rått att 

respresenteras av hogst tre rostberättigade medlemmmar, vilka åger vardera en 

rost. 

 
Dagsordningen for varje ordinarie kongress skall omfatta bl.a. foljande punkter: 

a. Verksamhetsberrättelsen 

b. Motioner 

c. Ev forslag till andring av stadgarna  

d. Val av president och vicepresident 
 

§4 Sekretariatet 

Verksamhetsledarna for de anslutna maskinbefälsorganisationerna utgor 
federationens sekretariat. 

Sekretariatet bor sammantrade minst två (2) ganger om året. Hårutover skall 

sammantråden hållas når två (2) medlemsorganisationer så begår. 

 
§5 President och vicepresident 

President och vicepresident våljes alternerende etter innstilling från den anslutna 

nordiska organisationen på en ordinarie kongress, Mandattiden er tre (3) år. 

NMF ledes av den på ordinarie kongress valda presidenten.  

 
§6 Sekretariatets arbetsuppgifter 

Under kongressperioden skall sekretariatet folja frågor som år av betydelse for 

federationens medlemmar samt fatta beslut och vidtaga åtgårder varom enighet kan 

uppnås och som kan anses gagna federationens syfte. 

 



Sekretariatet framlegger forslag till dagordning samt forbereder de årenden som skall 

forelågges kongressen. Kongressen kan med enkel majoritet besluta att upptaga till 

behandling årenden som inte tidligare behandlats av sekretariatet. 

 
De årenden som respektive organisation vill få med på dagordningen, såvål till 

sekretariatsmoten som kongressen, bor vara presidenten tillhanda senast två (2) 

veckor fore mote eller kongress. 

 

§7 Federationens ekonomi 

Federations utgifter skall bestridas av de anslutna forbunden med hånsyn till 

antalet medlemmar i respektive forbund. 

 
§8 Medlemmanas forpliktelser 

Federationens medlemmar forbinder sig, med iakttagande av de nationella 

forhållandena, att verka for verkstållighet av federationens beslut. 

 
§9 Åndrinq av stadgar 

For stadgeåndring, som kan upptagas till behandling endast vid ordinarie 

kongress, erfordras minst 2/3 majoritet av samtliga avgivna roster. 

 
Forslag till stadgeåndring skall tilståIlas medlemsorganisationerna och behandlas 

på sekretariatsmote fore ordinarie kongress. 

 
 
 
 
 
 
 


