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Vi vil paa det indstændigste anbefale Forbundsstyrelserne saavelsom Bestyrelser for andre Fagorganisationer
at lægge deres varmeste Interesse i Arbeidet for en faglig Landsorganisation. Vi indser godt at vi her i Norge staar
adskilligt ufærdig til en saadan Sammenslutning, med Krav paa en større Fuldkommenhed i alle Maader. Men vi
indser endnu mer Nødvendigheden af en saadan Landsorganisation af Arbeiderne, nu da Arbeidskjøberne lægger et
stærkt Arbeide paa at organisere sig. Og at de gjør dette for at faa større Magt overe de enkelte Fagforeninger, det ved
vi jo alle. Staar ikke Fagforeningerne over hele Landet samlet til Enighed, vil Arbeidskjøberne let kunne knække den
ene Fagforening efter den anden, det ene Forbund efter det andet. Det er herimod vi maa værge os.
Det Forslag, som her foreligger til en saadan Landsorganisation, er saa læmpligt, at alle vore Fagarbeidere
maa kunne slutte sig om det, idet der jo skal til kun en forholdsvis liden Anstrængelse for den enkelte Arbeider, for at
sikre sig Støtte og Solidaritet fra alle de andre i alle Fag, naar og hvor det paakræves.

For Sekretariatet
H. Jensen

Forslag til Love
for
Arbeidernes faglige Landsorganisation i Norge.

Formaal:
Arbeidernes faglige Landsorganisation i Norge har
til Formaal:
1.
At samle alle de enkelte Fagorganisationer inden
Landet til en faglig Landsorganisation.
2.
Paa en planmæssig Maade gjensidigt at under
støtte de enkelte tilsluttede Organisationer, naar disse ikke
magter ved egen Hjælp at føre en godkjendt Kamp.
3.
Ved Meddelelser fra alle Organisationer at faa
istand den bedst mulige Oversigt over den faglige Virksom
hed inden Landet.
4.
At staa i Forbindelse med lignende Landsorgani
sationer i Udlandet, navnlig i Sverige og Danmark.

Indtræde:
1.
De i Norge værende Fagforbund, samvirkende
Fagforeninger og andre lokale, faglige Samorganisationer,
samt Fagforeninger, der ikke kan tilhøre noget Forbund,
kan, naar de anerkjender nærværende Love, optages i
Landsorganisationen; dog kan ikke 2 Fagforeninger i samme
Fag fra samme By indmeldes hver for sig. Fagforeninger
som har Fagforbund at slutte sig til, skal for at kunne
tilhøre Landsorganisationen være tilsluttet sit Forbund.
Indmeldelsen skjer skriftlig til Sekretariatet. Nægter Sekre
tariatet at optage en Organisation, skal, om det forlanges,
Sagen forelægges Hovedstyret, eventuelt Landsmødet, til
Afgjørelse.
2.
Ved Indmeldelsen opgiver den paagjældende Or
ganisation Tiden for sin Stiftelse, sit Medlemsantal, samt

For Lovkomiteen
D. Jensen

for Forbund eller anden Samorganisation, ogsaa Opgave
over deres Afdelinger og disses Medlemsantal. Enhver
Organisation maa dessuden indlevere Exemplarer af sine
Love og sin Adresse, samt øvrige Oplysninger som af
Sekretariatet findes fornødne. Ved Forandring i Love
eller Adresse bør dette meddeles uopholdelig.
3.
Fagforbund eller andre Organisationer, der ved
Indtrædelsen ikke har enten Streikefond eller fast fortløbende
Streikekontingent, der kan afgive Garanti for Pligtydelsen
til Landosorganisationen, bør arbeide for snarest muligt at
faa gjennemført en saadan Kontingent, eller istandbragt et
saadant Fond som foran nævnt.
Lokale Samorganisationer:
1.
Paa de enkelte Steder, hvor det findes flere For
eninger, kan disse slutte sig sammen til en lokal Samorgan
isation, og som saadan indmelde sig.
2.
Foreninger, som ikke har noget Fagforbund at
slutte sig til, bør staa i den lokale Samorganisation, om
saadan findes paa Stedet.
3.
Den lokale Samorganisation kan ikke godkjende
eller forkaste en Streike eller Lock-out, naar denne gjælder
en Afdeling af et Fagforbund, før dettes Styre er hørt;
og om det gjælder Afdeling, som ikke staar i noget Fag
forbund, før Sekretariatet har udtalt sig om Sagen.
Hovestyret og Sekretariatet:
1.
Hovedstyret for Arbeidernes faglige Landsorga
nisation bestaar af 1 Medlem med Suppleant valgt fra hvert
Forbundsstyre, fra Styre for lokal Samorganisation og fra
Styre for enkelt indmeldt Forening. De skulle føre Kor
respondencen med Sekretariatet og have det bedst mulige
Kjendskab til sin Organisation.
2.
Hovedstyret vælger et Udvalg eller Sekretariat,
paa 5 Medlemmer, hvoraf Forretningsfører og Sekretær
vælges særskilt. Sekretariatet har sit Sæde i Kristiania og
vælges for 1 Aar, dog saaledes at ved næstførste Valg
udgaar ved Lodtrækning 3, og ved senere Valg henholdsvis
2 og 3.
Hovedstyrets Medlemmer i Kristiania opsætter et
dobbelt Antal Kandidater til Sekretariat, og Valget skjer
ved skriftlig Afstemning (ogsaa af Hovedstyrets udenbys
Medlemmer) hvert Aar i Januar. Paa samme Vis væl
ges 3 Revisorer.
3.
Sekretariatet har den daglige og almindelige
Leldese af Landsorganisationen og besørger saavel Forbin
delsen med Udlandets Landsorganisationer som den inden
landske Rapport med Afdelingerne, alt efter nærmere af
Hovedstyret vedtagne Regler. Dog skal Sekretariatet i

særlig vigtige Spørgsmaal ækte Hovedstyrets Raad og Af
gjørelse. I saadanne Tilfælder afgiver de udenbys Med
lemmer skriftlig Votum, om Sagen kan saavidt udsættes
at dertil haves tilstrækkelig Tid.
4.
Aarsberetning med Uddrag af reviderede Regn//

skaber tilsender Sekretariatet enhver af de tilsluttede Afde
linger. Disse maa mindst 1 Gang om Aaret, til Tid som
af Sekretariatet bestæmmes, indsende de Opgaver, som af
dette fordres som fornødne for Landsorganisationens Øiemed.
Godkjendelse af Streike:
Ethvert Forbund eller anden tilsluttet Afdeling, som
forbereder en Streike, som antages at tiltrænge hele Lands
organisationens Støtte, maa anmelde dette til Sekretariatet
mindst 3 Maaneder før Streiken begynder, og maa denne
godkjendes af Sekretariatet, eventuelt Hovedstyret om
Understøttelse skal kunne gives.
Ligesaa maa en Konflikt, som Afdelingen selv magter
at føre, anmeldes, saavidt den kan forudsees, mindst 1
Maaned iforveien. Ligesom der da samtidig tilsendes
Sekretariatet en Redegjørelse for Streikens Aarsag m.v.
Enhver Lock-out maa uopholdelig anmeldes. Boikoting
og Voldgift maa ikke iværksættes uden Sekretariatets, even
tuelt Hovedstyrets, Godkjendelse.
Førend Sekretariatet godkjenner Begjæring om
Understøttelse til en Streike eller Lock-out, skal det kon
trollere, at Forhandling, og forøvrigt alt som kan gjøres
fra vedkommende Organisations Side bliver forsøgt for at
opnaa det tilsigtede Resultat, og Sekretariatet skal, saafremt
dertil er Anledning, søge at mægle Forlig mellem de stri
dende Parter.
Understøttelse ved Streiker og Lock-outer:
1.
Naar en godkjent Streike eller Lock-out ventes
at faa saa stort Omfang at den kræver hele Landsorgani
sationens Støtte, og en Streikekontingent a 30 Øre
pr Medlem og Uge inden vedkommende Forbund eller
stedlige Samorganisation antages ikke at strække til, har
vedkommende Ret til at fordre Landsorganisationens Støtte.
2.
Naar Sekretariatet har godkjent en Streik eller
Lock-out, skal paa dets Opfordring enhver tilsluttet Orga
nisation indbetale et Streikebidrag, beregnet pr. Uge og
Medlem, saa stort som behøves til Hjælp i det paagjæl
dende Tilfælde, dog ikke over 25 Øre pr. Uge og Medlem.
Kvindelige Afdelinger betaler det halve.
3.
Forbund som godtgjør for Sekretariatet at det
staar i planmæssig Solidaritetsforbindelse med skandinaviske
eller internationale Forbund, paa det i Tilfælde af en Strid
har sikret sig en forholdsmæssig Understøttelse derfra, kan
fritages for indtil det halve Bidrag, og erholder i samme
Grad Understøttelse efter foranstaaende Regler.
4.
Forbund eller anden Afdeling, som har Konflikt
inden sit eget Omraade at understøtte, kan fritages for
Bidrag til anden Konflikt, forsaavidt det til egen Strids
Behov maa bruge mindst 25 Øre pr. Uge og Medlem.

Er Udlægget mindre, tilsvares Forskjellen.
5.
Streikebidraget beregnes og erlægges fra den Dag
Sekretariatet fastsætter, og indbetales gjennem Forbundenes,
de lokale Samorganisasjoners og de enkelte tilsuttede For/
eningers Styrelser pr. Uge. I Tilfælde pludselig Lock-out
indkræves Bidragene hurtigst mulig.
6.
Den normale Understøttelse til den enkelte mand
lige Streikende eller ved Lock-out udelukkede fastsættes til
8 Kr. og for kvindelige til 5 Kroner pr. Uge.
Familieforsørgere med flere Børn kan bevilges et
Tillæg af indtil 4 Kroner.
Ingen Understøttelse udbetales til Streikende for den
første Uge under Streiken. Ved pludselig Lock-out skaffes
hurtigst mulig Hjælp.
7.
Kan de fornødne Midler ikke tilveiebringes ved
forannævnte regelmæssige Bidrag, kan Sekretariatet foran
stalte en frivillig Indsamling og henvende sig til andre
Landes Organisationer med Anmodning om Understøttelse,
og iøvrigt foretage hvad der maatte findes fornødend for
Sagens heldige Udfald.
8.
Sekretariatet har Ret til i alle Tilfælde at føre
Kontrol med Streikemidlernes Anvendelse, og skal ved en
afsluttet, af Landsorganisationen understøttet Streike eller
Lock-out, affordre den paagjældende Afdeling bekræftet Gjen
part af Striden vedkommende Regnskaber.
9.
Muligt Overskud af regelmæssige eller paa anden
Maade indsamlede Bidrag afsættes til et Fond under
Sekretariatets Forvaltning, og til at anvendes i Streike
øiemed.
10.
Den Organisation, som ikke indbetaler det paa
den faldende Beløb til Understøttelse, har ikke Ret til at
faa Understøttelse af Landsorganisationen, førend Gjælden
er indbetalt.
11.
Organisationer, som tiltræder Landsorganisationen
senest 2 Maaneder efter dens Konstituion, indtræder straks
i sine Rettigheder. Organisationer, som tiltråder senere
har først Ret til Understøttelse 1 Aar efter Indmeldelsen.
Ingen Organisation kan udmeldes uden med et Aars
Varsel.
12.
Indtil Landsorganisationen er konstitueret skjer Ind
meldelser til det ved Kongressen i Stockholm i 1897 valgte
midlertidige Sekretariat, der sammen med et Udvalg af
Bestyrelser for Samorganisationer i Kristiania danner det
midlertidige Hovedstyre.
13.
Samorganisationer, Forbund og Fagforeninger,
der ikke har Forbund at slutte sig til, som inden Udgangen
af September 1898 har anmeldt for Sekretariatet, at
de ønsker at tiltræde Landsorganisationen, sender 1 eller
flere Repræsentanter til et konstituerende Møde i Kristiania
i Oktober næstefter, hvor Love vedtages og Hovedstyre
første Gang vælges.

Administrationsbidrag
Til Bestridelse af de administrative Udgifter ved Lands
organisationen erlegges en Afgift, der indbetales kvartals
vis gjennem Forbundenes og andre tilsluttede Afdelingers
Bestyrelser, og beregnes med mindst 3 Øre pr. Medlem
og Kvartal. //

Aar 1899 den 30te mars sammentraadte
arbeiderrepræsentanterne i Storgaden 20 i Kristiania i anled. den
paatænkte oprettelse af en faglig landsarbeiderorga
nisation for Norge
Hvor da:
Mødet aabnedes kl 10 ½ f[or]m[iddag].
Den socialdemokratiske musikforening spillede
arbeidernes marsk.
Medlem av sekretariatet hr. H. Jensen øn
skede repræsentanterne velkommen og gav en over
sigt over den eventuelle landsorganisationens stil
ling i Norge og nabolandene samt meddelte
hensigten med mødets sammenkaldelse.
Mandaternes prøvelse:
Til prøvelse av mandaterne nedsattes en komité //

bestaaende af: L.A: Frøitland, Christiania, Johan
Thor, Flekkefjord, Oscar Pedersen, Christiania,
Johan Madsen, Fredrikstad, Alfred Løkkeberg,
Christiania, Peter Emil Pedersen, Christiania og
Einar Hilsen, Namsos.
Det vedtages at prøve mandaterne, førend
man gik til forretningsordenens fortsættelse.
Mødet udsattes derefter til kl. 2 e[fter]m[iddag] s[amme].d[ag].
Til slutning sang fagforeningernes sangforening
et par numre.
Kl. 2,15 fortsattes derpaa mødet.
Mandatkomiteens ordfører, Hilsen, oplæste dens
indstilling, der lød:
”Komiteen har gjennemgaaet og prøvet
de til den indgivne mandater og indstiller paa
samtliges godkjendelse. Komiteen indstiller
paa, at repræsentanterne for forbundsstyrel
serne gives samme repræsentationsret som //

de øvrige repræsentanter.”
Efter en debat vedtoges komiteens ind
stilling.
De af mandatkomiteen udarbeidede lister
over repræsentanterne indtages her:
./.
A. Udenbys.
1. Slemmestad arbeiderforening,
Bernt Rustad medlemmer
2. Fredrikstad Møbelsnedkerforening,
M. Throndsen
3. Drammens stedlige arbeiderforbund,
Gustav Gundersen og 100
Anders Pedersen 200 ....
4. Fredrikstads graastensmurers fagf.,
Johan Andreassen og
Haldor Christiansen ...
5. Kristiania – Gjøvigbanens fore. 7de afd. Ø. H. Skau
6. Hell – Sundebanens for. 1ste afd.
Ole Rekstad
2den afd.
John. Rustad
3die afd.
John K. Sundt
7. Flekkefjord – Egersundsb. f. 2den afd. Laurits Eli
.....
8. Arbeiderforeningen ”Varden”, T. Monsen ........
9. Det norske sten-, jord- og bergarbeideres forbunds
styre, Olaf Strøm, Amund
Brauten og Syver Sørlie
.....
10. Egersund – Flekkefjord arbeiderf. 1ste afd. Johan Thor ....
11. Kristiania – Gjøvigbanens 1ste afd,
Gustav Johannessen
Ole Ottesen
Andreas Vangen
...

84.
29.
300.
130.
25.
70.
80.
100.
30.
63.

1300.
46.

130. //

12. Norsk stenhuggerforbunds styre, Niels Persson (13 afd.)
13. Stenhuggernes fagf. Fredrikstad, Emil Svedberg
.....
14. Greaker & Tofteberg Stenhuggerf., Johan Mattsson
......
15. Østre Akers Stenarbeideres forening, Olaf Halfdansen ...
16. Kjøgøens stenhuggerforening, W.N. Tegner
......
17. Murernes fagf., Fredrikstad & O[me]ng. Johs Ruud
......
18. Cellulosearbeidernes fagf. Moss, Julius Monkerud og
Johan Elefsen ..
19. Mølarbeidernes fagf. Moss, Rudolf Olsen
..........
20. Moss Haandværkssvendef., Hans Larsen .....
21. Drammens bagerarbeiderf., A. Bai .....
22. Hønefos Omegns Bageravdf., E. T. Eng .....
23. Norsk bagerforb.'s afd. Fredrikstad, A. Thorn ...
24. Namsos arbeiderorganisastion, Einar Hilsen .. ca.
25. Moss Sagbrugsforening, Olaves Andreasen og
Adolf Andreasen ....
26. Drammens skotøiarbeiderf., L. Lund. ....

....

615.
50.
50.
36.
40.

40.
100
150

80.

55

B. Indenbys:
1. Bagersvendenes forening, Peder Fjeld ....
2. Bagerforbundet, P. Vahl, Emil
Iversen, Herman Olsen og
J. Jensen
..

700 //

3. Metalarbeif. Bygdøen, K. Kristensen.....
4. –”– Saraholmen, O. Hemstad .....
5. Vognsmedenes- og hovslagernesf., J. Dehlie ...
6. Bycyklearbeidernes f., Hjalmar Mikalsen,. ......
7. Pladearb.f., Rikh. Kristiansen..
8. Metalarb. Bygdøen, M. Hagen ..........
9. Norsk jern- og metalarb.forb. styre, O.H. Olsen,
H. Jensen, Edv. Svendsen, A.J.
Dahl, P. Pedersen og K. Hansen
..
10. Skrue- og nagelarb.f., K. Hansen ........
11. Instrument- og elektrik.'s f., Kr Ormestad,
J. Larsen og N. Riberg
.....
12. Mekanikernes f, E. Pedersen og Chr. Larsen. .....
13. Smedenes f., H.J. Bay og V. Johansen ....
14. Stenhuggernes f., Johan Andresen .....
15. Skotøiarb.f., E.J. Vestdahl, C. Wiek og
Unr. Pelander ..........
450.
16. Blikkenslageravd. f., K. Kristiansen og
F. Deigs ...................
17. Norsk skrædderforb., Johan Regnell
.....
18. Skræddersvendenes fagf., J. Mikkelsen .....
19. Norsk centralforening for bogtrykkere,
Alfred Løkkeberg .......

95.
25.
58.
50.
50.

900
26
320.
200
120
137

225
550.
250.
1200 //

20. Malersvendenes f., A. Pedersen .....
21 Norsk malerforbund, J. Landal og Joh. C. Thevik
22. Murernes union, A. Torp .....
23. Norsk tobaksarb.forb., Hj. Johansen.....
24. Bogbinderforeningen, N.A. Hofgaard og
A. Koreliusen ...
25. Elektriske montørers f., Ludv. Fleischer .........
26. Murarbeidernes f., Edv. Olsen og
Syver Ingvaldsen ................
27. Garversvendenes f., Carl Asp .........
28. Stenhuggernes f., Marthin Nilsen ........
29. Telefonarbeidernes f., A. Carlsen .......
30. Kr.a.kom.’s arbeiderforening, Kristian Skjel
lum .......
31. Forgyldernes f., R. H. Amli .........
32. Teglværksarb.f., Ole Blyth .....
33. Typografiske f., Ole H. Tokerud og
Hj Jansen.
34. Ølebryggerarbeidernes f., John Karlsen og
(P. Bøe) ........

....

450.
550.
100.
150.
125.
60.

300.
50.
137.
120

60.
80.
800.
400 //

35. Korkesjærernes f., C. Schmersahl ..........
80.
36. Samvirkende fagf., H. Jensen og
Chr H. Knudsen samt P.A. Pettersen ........ 3600.
37. De norske bryggearb.landsorg., A. Mørk ....
2150
38. Kr.a.lossearb.'s f., Marthinus Ovesen og
Johan Andersen ........
180.
39. Fyrstikarb.f., Hans Rud og John
Johansen
..........
100.
40. Norsk træarb. forb.’s styre, D. Jensen,
Oscar Pedersen, Martin Olsen og
B.A. Ruud .......
1600
41. Kr.a. møbelsnedkerf., Petter Gundersen (15 afd.)
B. Bergendahl, N. H. Hernæs,
P Aarve, F. Lindberg og E. Bjerke ....
470
42. Tømrers og Indreningssnedkernes f., J. Ebbel,
J. Jensen, Karl A. Schau, K. Vold, N.
Olsen ....
350
43. Kr.a. modelsnedkeres f., L. Bakke og
J. Johnsen ....
60 //

44. Kr.a. Musikinstrum.f., C. L. Nielsen
45. Bødkersvendenes f. , A. Strøm .....
46. Elektriske Verksteders snedkerf., Karl Myhre ....
47. Træarbeidernes fagf. Bygdø, A. Karlstrøm ....
48. Bygningssnedkernes fagf., A. Bjørnson,
J. Andersen, E. Strømstad, Kri
stian Eide ...
49. Skotøiarbeiderforb. styret, L.A. Frøitland,
J. Johnsen, H. E. Næss, A.E.
Gundersen og M. Bakke .....
50. Sekretariatsmedem, C. Jeppesen
Af mandatkomiteens indberetning
fremgaar, at 26 (senere 29) udenbys foreninger med
tilsammen 36 (–”– 39) repræsentanter har ladet
sig repræsentere. Af disse 36 repr. er 3 for det
norske sten-, jord-, og bergarbeiderforbunds styret og 1
fra norsk stenhuggerforbunds styre.
45 indenbys foreninger med tilsammen
93 (95) repræsentanter er repræsenteret. //

50
40
40

200

900

af disse 95 representerer
5 bagerforbundet, 6 Jern- og metalarbeiderforbundet,
1 skrædderforb., 2 norsk malerforb., 4 træarbeider
forb., 1 norsk centralforening for bogtrykkere, 3 de
samvirkende fagforeninger, og 5 skotøiarbeiderforbundet.
Valg af funtionærer:
Ved haandsoprækning og ved akklamation valgtes
til mødets ordførere: Chr. Knudsen og H. Jensen
(Christiania). Til sekretær: Einar Hilsen,
(Namsos, og O. Tokerud, Christiania.
Til valgkomite valgtes: Stenhug. Svedborg, Skrædder Mikkelsen, Snedker M. Olsen,
Garver Asp og Bogb. Hofgaard.
H. Jensen fik derpaa ordet og ud
redede landsorganisasjonstanken.
Knudsen oplæste følgende skrivelse af
22/3.99 fra den typografiske forening i Bergen:
Bergen den 22. Marts 1899
”Til
Sekretariatet for den faglige landsorganisation //

I Anledning Deres udsendte Circulære ang. Kon
stitueringen af den faglige Landsorganisation
ledsaget med Love for samme, skal man
meddele at man henholder sig til den af
De samvirkende fag- og arbeiderforeningen,
Bergen, fattede beslutning, der gaar
ud paa: Tilslutning til tanken om op
rettelse af en faglig landsorganisation, dog
kun paa betingelse af, at tilslutningen
til denne udelukkende maa skje gen
nem de stedlige samorganisationer
og ikke som enkelte foreninger
og fagforbund, saaledes at de sted
lige samorganisationer blev afde
linger med særskilt styre under
sekretariatets overledelse. Lovene
foreslaaes derfor forandret i overenstem
melse med ovenstaaende. Nogen repræ
sentant finder foreningen ikke at
kunde fremsende til mødet.
Med broderlig hilsen
For bestyrelsen
Th. J. Friis
B. Doksdal //

Sagen overlodes derefter til debat.
J. Jensen oplæste følgende:
Mødet udtaler:
I henhold til Stockholmskongressens
motivering af en faglig landsorgani
sation, og i betragtning af den inden vore
land stedse stigende storindustris udvik
ling inden de forskjellige fag og ar
beidsgrene og den deraf følgende konkur
rancekamp, trues arbeideren stedse mer og
mer ind under konflikten, der nød
vendiggjør en større kraftudfoldelse end
tidligere, saafremt et heldigt resultat
skal kunne opnaaes.
I betragtning heraf, anser mødet at
en faglig landsorganisation af alle arbeidere
hurtigst mulig bør søges dannet. I den an
ledning henstilles det til alle fag at danne
forbund med afdelinger i alle byer og di
strikter, hvor der forefindes et saa stort
antal fagarbeidere, at en afdeling kan be
staa eller paa anden maade faa den
ind i forbundet, samt at den inden hvert
forbund oprettes streikegarantikassen og søge
medlemskontingenten forhøid.
Endvidere bør al kraft lægges paa //

at faa oparbeidet solidaritetsfølelsen og
forstaaelsen, saaledes at afdelingerne kan
bli modne til at indgaa paa de forplig
telser en landsorganisation kræver.
Som passende tid for konstituering
af en landsorganisation anser mødet 3,
eventuelt 4 aar, dog træffes de nærmere
bestemmelser herom af forbundsstyrerne
og det midlertidige sekretariat. For
nærværende maa grundlaget for den
faglige organisation være Forbundene
og de stedlige Samvirkende organisationer.
For midlertidig at staa solidarisk
overfor større konflikter og bringe
disse til et heldigt udfald beslutter
mødet:
a. Naar en konflikt har antaget det
omfang, at vedkommende forbund
og de stedlige Samvirkende organisa
tioner med sine forpligtelser ikke
magter at føre konflikten tilende, er
hvert forbund forpligtet til at paa
ligne sine foreninger en ugentlig
extrakontingent.
b.>
c. De forbund, der ikke selv fører
konflikt og ikke er med at yde
til forannævnte konflikter, taber //

sin ret til at selv erholde forbun
denes hjælp.
d. Ovennævnde extrakontingent maa
ikke paalignes uden i særegne tilfælede,
saadanne som de i tiara a henviste, og
maa ikke udbetales, før udgangen
af den 6te uge fra en streiks beg
yndelse. For lock-outen gjøres her
fra undtagelser.#
(b. Ved udligning af extrakontingent
bør hvert forbundsstyre tage til
børligt hensyn til sine afdelingers
stilling og ydeevne. Kontingenten
bør ugentlig udbetales af hvert for
bunds kasse.”)
Denne udtalelse var undertegnet
af Bagerforbundets styre, Det norske
sten-, jord- og bergarbeiderforbunds styre
Det norske Skrædderforbunds styre og
Skotøiarbeiderforbundets styre.
# og vælges der et sekretariat paa 3 mand
til at føre den fornødne korrespondance
og bistaa udvalget i agitationen. Sekretari
atet fører særskilt protokol over sit arbeide
og opleses denne paa De samvirkende fag
foreningers kvartalsmødet. Til administra
tionsudgifterne for sekretariatet betaler hvert
forbund 2 øre pr. kvartal for hvert medlem.//

Der udspandt sig en længre debat, hvori flertallet
af representanterne deltog.
Hilsen, Namsos, aabnede debatten og talte for
oprettelse af landsorganisationen nu strax. Han mente,
at man om ca 3 á 4 aar ikke vilde være stort mere moden
til oprettelse af landsorganisationen, end man er
nu. Man vilde derimod ved udsættelse tabe tid og
derved senere faa landsorganisationen kraftig og effektiv.
x P. A. Pettersen udtalte sig i samme retning som
Hilsen.
Frøitland udtalte sig imod oprettelsen af en
faglig landsorganisation nu strax.
En række talere deltog i debatten, nogle var
for strax oprettelse, andre imod denne
øieblikkelige oprettelse.
For det første talte bl. andre D. Jensen,
x Dahl, Hemstad, Johan Madsen, Schmersahl,
Karlstrøm, Oscar Pedersen, J. Andersen,
N. Olsen, Gundersen (Drammen), Jeppesen
m. fl. talere. //

Imod oprettelse strax talte bl.a. A. Gundersen,
(skotøiarb.), Næss, Asp, Melander, Tokerud, Mik
kelsen, Olaf Strøm, Bay m. fl.
Alle talere var enige om, at en landsorganisation
burde oprettes, det var kun om tidspunktet for
oprettelsen, hvorom der var dissens.
Talerne, der var imod øieblikkelig oprettelse, begrundede
dette sit standpunkt med, at man, førend man gik
igang med oprettelse af landsorganisationen, maatte den
fagvise organisationen udvikles til større fuldkommenhed
end nu tilfældet, og at det foreløbige arbeide
maatte ske i form af agitation for tilslutning
til de bestaaende fagforeninger og oprettelse af
nye saadanne, samt dannelse af reservekasser
i de enkelte fag, ligesom ogsaa midler til ud
sendelse af reisende agitatorer maatte søges skaffet
tilveie for paa denne maade at forberede jordbunden
for den faglige landsorganisationens oprettelse naar
tiden dertil maatte være kommen.
Fra det andet hold fremholdtes, at tiden for //

landsorganisationen nu maatte være inde, idet man
burde benytte tiden, medens arbeidsforholdene var
gode, og der var arbeide nok i landet og ikke vente
til muligens nedgang i konjunkturerne indfandt
sig. Landsorganisationen vilde ikke vinde ved en
udsættelse; først naar organsastionen var oprettet
vilde man have en god basis at agitere paa
for tilslutning. De foreninger, som ikke kunde
opfylde sine forpligtelser, maatte ud af organi
sationen.
Kl. 9 efterm[iddag]. var realitetsdebatten tilende
og spørgsmaalet: landsorganisation eller ikke op
tages til votering. Enstemmig vedtages at
X landsorganisationen bør oprettes X.
Ved votering ved navneopraab besluttedes derpaa
med 72 – syvtito – stemmer mod 56 – femti
sex – stemmer, at dt trykte lovudkast, der
forudsatter organisastionens oprettelse strax, skulde
lægges til grund for de videre forhandlinger. X
Mødet hævedes kl. 10 aftes. //

Aar 1899 den 31te mars fortsattes dette møde
Hvorda:
man skred til behandling af det foreliggende
trykte lovudkast.
Under: Formaal:
I punkt 1 udgaar ordene: ”de enkelte” og ”faglig”. Forøv[r]ig
vedtaget.
I punkt 2. udgaar ”enkelte”; forøvrigt vedtaget.
Punkt 3 og 4 vedt. overensstem. med det trykte udkast.
Under: Indtræde:
Punkt 1 vedt. overenst. med det trykte udkast.
Punkt 2
–”–
–”–
–”–
–”–
med den forandring, at ordet ”bør” ændres til
”skal”.
Punkt 3 vedtaget saalydende:
”Fagforbund eller andre organisationer, der ved
indtrædelsen ikke har enten streikefond eller fast
fortløbende streikekontingent, der kan afgive
garanti for pligtydelsen til landsorganisationen
af 10 øre pr. medlem pr. uge, skal tilpligtes
senest et aar efter indmeldelsen at have
istandbragt saadant fond og streikekontingent. //

De fagforbund eller andre organisationer, der tilslutter
sig landsorganisationen efter udgangen af 1900,
skal da have sit streikefond i orden for
at kunne optages.” (Karlstrøms forslag)
Lokale samorganisationer:
Punkt 1 vedt. overensstem. med det trykte for
slag, med undtagelse af, at ”kan” ænd[r]es til
”skal”.
Det trykte forslags punkt 2 forkastedes.
Istedet vedtages det af ”de samvirkende fag
foreninger i Trondhjem” fremsatte forslag, saa
lydende:
”Foreninger, som staar i fagforbund, eller
andre, som ikke har saadanne, maa staa i
den lokale samorganisation, om saadanne
findes paa stedet. Dog kan ikke den lokale
samorganisation optage fagforeninger, som har
fagforbund og ikke staar i samme.”
Punkt 3 vedt. overst. med det
trykte forslag.
Hovedstyret og Sekretariatet:
Punkt 1 vedt. overensstem. med det //

trykte forslag med den forandring, at ordet
”skulle” ændres til ”skal”.
Punkt 2, - 1ste passus skal lyde:
”Hovedstyret vælger et sekretariat paa 5 med
lemmer, hvoraf forretningsfører og sekretær vælges
særskilt. Sekretariatet tilsættes 2 medlemmer af
styret for ”det norske arbeiderparti” under forud
sætning af gjensidighet, ligesom nævnte styre
og sekretariat i specielle tilfælde kan sam
mentræde til fælles raadslagning og beslutning,
særlig ved offentlige valg. Sekretariatet har
sit sæde i Kristiania og vælges for 1 aar.”
2det passus vedtages overensstemmende med det
trykte forslag.
Punkt 3 og 4 ligesaa.
Godkjendelse af streike:
1ste passus vedtages saalydende:
"Ethvert forbund eller anden tilsluttet afdeling,
som fortreder et lønskrav, en forkortelse af ar
beidstiden eller lignende, som antages at til
trænge hele landsorganisationens støtte, maa
anmelde dette til sekretariatet mindst 3 maa//

6st.
Til sekretær valgtes D. Jensen med
54 st. Dernest havde A. Pedersen 35,
L. Fleischer 5 st., Olaf Strøm 5, Jeppesen
3 st., O. Petersen 1 og Mørk 1 st.
Som medlemmer af sekretariatet val
gtes desuden:
Carl Asp med 95 st.,
A. Pedersen –”– 85 st. og
Chr. Larsen –”– 81 st.
Dernest havde: E. Pedersen 12, O. Pedersen
5 st., Mørk 5, Bergendahl 4, Jeppesen
O Strøm, Fleischer og P.A. Pedersen hver
4 st., G. Wiig og Jahnsen hver 3 st.,
Dahl, Gundersen, A., og Frøitland
hver 2 st. samt L. Lund, Einar Hilsen
og Edv. Olsen hver 1 st.
Mødet hævedes ved 8 ½ tiden,
efterat Jeppesen havde holdt et fore
drag om arbeiderstatistikken og dens //

betydning for arbeidersagens fremme.
Representanternes store flertal deltog
derefter i en belivet sexa i Chr.a. ar
beidersamfunds festsal.
Ved supéen utbragte Hilsen landsorganisa
tionens skaal, Asp talte for ordstyreren, D Jensen
for vertinden. Ved punchebordet talte
bl.a. Knudsen for sekretærerne, hvilken
tale besvaredes af sekretæren Tokerud. En
flerhet af taler ble holdt. Dansen gik med
lyst. Sexaen afblæastes ved 2 ½ tiden
lørdag morgen.
Aar 1899 den 1ste april fortsattes
kongressens møde.
Hvor da:
man fortsatte behandlingen av lovene.
Understøttelse ved streiker og lock-outer
Postene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 vedtaget overens
stemmende med det trykte forslag.
Post 10 vedtages overensstem. med det //

trykte forslag med det tillæg, at ordene:
”1 aar efterat” indflettes mellom ordene
”førend” og ”gjælden” og med dette tillæg: ”I tilfælde en for
ening melder sig ud af landsorganisationen paa lovlige maade og ved ud
trædelsen staar […] rest[…] , maa den for atter at kunne op
tages indbetale denne."
Post 11 skal lyde:
”Organisationer, som tiltræder landsorganisationen
senest 1ste januar 1900, intræder strax i sine
rettigheder. Organisationer, som tiltræder senere,
har først ret til understøttelse 1 aar efter
indmeldelsen.
Ingen organisation kan udmeldes
uden med et aars varsel."
Post 12 og 13 sløifedes som nu overflø
dige.
Administrationsbidrag.
Vedtages overensstemmende med det
trykte forslag med undtagelse af at
”3 Øre” ændres til ”6 Øre” samt at
ordet: ”forskudsvis” tilføies i sætnings
gruppens ende.
[Pil mellom avsnittene, og ordet ”udeglemt”.]
Til suppleanter til sekretariatet
valgtes E. Pedersen, Oscar Pedersen og //

Mørk.
Til revisører valgtes
Typograf Johnsen med 37 stem.
Ingeniør L. Fleisher –”– 32 –”–
Snedker J. Jensen –”– 20 –”–
Dernest havde:
E. Svendsen 19 st., Løkkeberg og N. Person
med hver 16 st., Skomager Gundersen med
15 st., C. Viig 14. st., Einersen Næs 10 st.,
Chr, Knudsen 3 st., hver N. Olsen og Bager
Jensen hver 2 st.,og Lier og P. A. Pedersen
1 st. Landsorganisationens navn vedtages som foreslaaet
i det trykte forslag.
Hilsen vilde bede om en udtalelse af
mødet ang. hvordan arbeiderorganisationer som
af samme art som Namsos arbeideroganisa
tion efter de nu vedtagne love for lands
organisationen kunde tilslutte sig denne.
Han spurgte om det var nødvendigt, at de
enkelte fagfolk, som var medlemmer af
saadanne virkelige arbeiderorganisationer, først
maatte melde sig ind i sine respek. forbund,
om saadanne gøres førend organisationen //

som saadanne kunde melde sig ind i
landsorganisationen. Hvis forholdet var
dette, saa vilde man sikkerlig stænge
saadanne samorganisationer ude.
Karlstrøm mente, at man i saa
danne organisationer som Namsos arbeider
organisation blot kunde forandre forenings
navnet ”de samvirkende faggrupper
i Namsos”, saa kunde organisationen ind
melde sig i landsorganisationen.
Chr. Larsen mente, at vedk. fagfolk
maatte være medlemmer af forbundene,
foruden organisationen kunde indmelde
sig i landsorganisationen.
Fleisher var imod Chr. Larsens
standpunkt. Han mente, at en forening
som Namsos arbeiderorganisation maatte
direkte kunne indmelde sig i landsorgani
sationen uden at de enk[el]t[e] fagfolk inden
en saadan forening behøvede at staa
i sine respektive forbund. //

P.A. Pettersen stillede et forslag til vedtagelse
af en resolution i anl. denne sag.
Denne resolution med et tillæg af
Ch[r]. Larsen vedtogs saalydende:
”Paa steder, hvor der ikke er saa mange
medlemmer af hvert fag, at de kan danne
forbundsafdelinger, kan arbeiderne slutte sig
sammen til en fællesforening,og som saadan
indtræde i den faglige landsorgansiation.
Dog maa en saadan organisation under en
lønskamp betale bidrag for de enkelte fag
fæller inden vedk. fag, som er i kamp.”
Det paa dagsordens opsatte punkt
9 besluttedes forbigaaet.
Saadan beslutning fattedes derpaa:
”Næste (kongres) landsmøde afholdes efter beslutning
af de tilsluttede organisationer og efter
forslag af sekretariatet. //

Mødet hævedes kl. vel 2 mid.
Chr. H. Knudsen

H. Jensen

ordførere.
Einar Hilsen
Sekretærer. //

Ole J. Tokerud

Møde i sekretariatet 9/4-1899.
Alle 5 Medlemmer af det nyvalgte Sekretariat
var tilstede.
1. Samledes de paa Kongressen
vedtagne Lovparagrafer, hvori
enkelte nødvendige mindre Redak
tionsændringer foretages, hvorefter
Loven var ferdig til Trykning.
2. Saasom Sekretariatet ansaa endel
Punkter i de vedtagne Love at
behøve en nærmere praktisk
Anvisning for tilsluttende
Organisationer, vedtages at
Sekretariatets Medlemmer
til næste Møde medbragte
Forslag hertil. Under Dis
kusionen herom, foreslog
Chr. Larsen, at for ”De samv.
Fagf. i Kristiania” burde gjøres
Undtagelse fra Regelen om at
Forbundsafdelingen skal staa //

ogsaa tilsluttet den lokale Sam
organisaton. Han begrundede
dette særlig med, at ”De samv. Fagforb.
i Kristiania” ellers kom til at
yde en forholdsvis større Under
støttelse til Streiken, end de
øvrige Organisationer, og
at Administrationen i det
hele og store taget vilde bli
kostbarere. De øvrige
Sekret. Medl. kunde ikke gaa
med herpaa.
3. Angaaende Protokolførselen fore
slog D. Jensen, at i Proto
kollen indføres de fattede
Beslutninger samt Modfor
slag med kort Begrundelse, og
forøvrigt hvad der efter
Omstændigheterne var selv
givet at maatte indføres.
Dette Forslag vedtages mod
2 Stemmer, der var for et //

Forslag af Chr. Larsen, om at
Protokollen burde indeholde et
kortere Resume af de enkelte
Medlemmers Indlæg i Diskussionen.
4. Sekretæren henstillede til Forretnings
føreren at foranlediges en skrift
lig Erklæring fra Partistyret,
om dette gaar med paa den vedtag
ne Bestemmelse: ”Sekretariatet tilsæt
tes 2 Medlemmer af Styrert for "Det
norske Arbeiderparti, under Forudsæt
ning af Gjensidighed o.s.v.
5. Næste Møde bestemtes til førstk.
Onsdag Aften kl. 8.
H. Jensen

D. Jensen

Forretningsfører

Sekr.//

Møde i Sekretariatet 12/4-99.
1. Refereredes 2 Skrivelser med
Hilsen fra Formand for ”De
samvirkende Fagforbund” i
Danmark Hr. J. Jensen,
i Anledning Oprettelse af en
faglig Landsorganisation
i Norge.
2. Det besluttedes som Regel at Proto
kollen oplæses paa næste
Møde og undertegnes
af Forretnigsfører og Sekre
tær.
3. Det blev vedtaget at Loven
inddeles i Paragrafer for
lettere at henvise til dem.
4. En nærmere Anvisning for
tilsluttende Organisationer til
at praktisere de vedtagne
Lover diskuteredes og foreløbig fast
sattes. Et enkelt Punkt //

foreslaaet af D. Jensen udsættes
til senere Møde.
Næste Møde bestemtes til først
kommende Onsdag Aften Kl. 8.
1ste Suppleant Emil Pedersen var indkalt istedet
for Chr. Larsen, som mødte ikke.
H. Jensen

D. Jensen
Sekr.[etær]

Møde i Sekretariatet 19/4-99.
1. Protokollen fra forr. Møde oplæstes
og godkjendtes enst.
2. Til Viceforretningsfører valgtes
Maler A. Pedersen og til
Vicesekretær C. Asp.
3. Den i forrige Møde diskute
rede ”Anvisning” vedtages endelig.
4. Protokollen fra Landsmødet
eftersaaes og gjordes ferdig //

til Trykning. Det besluttedes
at tilskrive endel udenbys
Organisationer hvis Medlemsantal
ikke var opført, at opgive
disse.
Det besluttedes at trykke
Landsmødets Protokol med de
samlede Love og den af Sekre
tariatet vedtagne Anvisning
sammen i et Antal af
500 Ex.pler, og desuden 2500
Særaftryk af Lovene.
Det vedtages Onsdag som fast Mødedag
indtil videre for Sekretariatet.
Fraværende Oscar Pedersen der
var tilsagt som Suppleant.
H. Jensen

D. Jensen
Sekr. //

Møde i Sekretariatet Onsdag den 10/5-99
Kl 8 aften
1ste Sag Protokol og Lovudkast forelaa
i tryket stand. Sekretariatet gik da
igang med Korekturlesningen af samme.
Ved korekturlesningen kom man til
en flerhed af foreninger som ikke havde
opgivet sit medlemsantal, foretnings
føreren H. Jensen oplyste at disse
var tilskrevet men han havde
ikke modtaget noget svar, saa det[t]e
maat[t]e udestaa indtil videre.
Mødet slutedes kloken 10 og ¼.
Fraværende var D. Jensen og maler Pedersen.
For D. Jensen møte 1ste Supeleant
E. Pedersen.
H. Jensen

Carl Asp
Vise.Sekr. //

Møde i Sekretariatet
19 mai 1899.
1. Oplæastes Protokol fra forr. Møde
og godkjentes.
2. De trykte Schemaer besluttedes
udsendt til Forbundsstyrelsene
og stedlige Samorganisationers
Styrelser, samt til de enkelte
Foreningers Styrelser udenom
Forbund og lokale Samorganisationer.
Ligesaa affattedes Følgeskrivelser.
3. Det besluttedes at anskaffe et
Stempel og 1 Ris Papir
i Oktav, Halvdelen med og Halvdelen
uden Linjer og ½ Ris Folio
ark. Altsammen paatrykt
Organisationens Etiketter.
Fraværende Chr. Larsen
og Asp (havde Forfald)
H. Jensen
D. Jensen
Sekr. //

Møde i Sekretariatet 1/6-99
Fra Forbundsstyrelsen var efter
Indkaldelse fremmødt.
1. Olaf Strøm – Jord + Berg arb.
2. A. Mørk – Bryggearb.
3. M. Anderson – Bogbinder
4. L. Rasmusen – Skrædder
5. Eklund – Blikkenslager
6. Emil Pedersen – Metalarb.
7. Landal – Malerm.
Fra Skomageren, Typografen
og Bagerne var ingen mødt
frem.
1. Gjennemgiktes og redegjordes
for de trykte Schemaer.
der skulde udsendes, og
Opgave fra de forskjellige
Forbunds Formænd gaves
om Antallet af deres //

Afdelinger. Det blev vedtaget
at til første Mandags Aften
skal alle Følgeskrivelser
med Schemaerne være
færdige, saa hvært
Forbundsstyre kan
afhente sit Antal
af Schemaer med det
medfølgende. Indkaldel
sestermin for Schemaerne
til Sekretariatet sattes
til 15 August d.a. fra
Forbunderne og de lokale
Samorganisationer og
til 1 August for de enkelte
Foreninger som ikke
kan staar i Forbund eller
lok. Samorg.
Følgeskrivelserne var
nu alle konciperet og
vedtages. Før Mødets //

Afslutning henstillede D. Jensen
til alle Forbundsstyrelser at
hver af disse burde foretage
Indsamling i sine Afdelinger
udover Landet, til de
danske udelukkede,
og at Sekretariatet
burde udsænde Opfordring
til de lokale Samorga
nisationer og andre
enkelte Foreninger i de
andre Byer, om at
foretage Indsamling i
samme Øiemed.
Fraværende Maler Pedersen og
Asp. Begge havde meldt Forfald.
Istedet mødte Suppleantene
E. Pedersen og A. Mørk.
H. Jensen
D. Jensen
Sekr. //

Møde i Sekretariatet7/6-99.
1 Oplæstes Protokollen for forr. Møde
og godkjændtes.
2. Skrivelse fra Formanden for
de samvirk. Fagforbund i Dan
mark refereredes. Det frem
hævedes deri at der var Udsigt
til at Lock-outen vilde komme
til at omfatte endnu flere
end de nu udelukkede ca. 33.000.
D. Jensen foreslog Forretningsfører
H. Jensen refererede Svar som
han havde afsendt.
D. Jensen foreslog en Skrivelse
med Opfordring til de enkelte
Forbunds og lokale Samorgani
sationers Styrelser om at
faa istand en fast ugent
lig Indbetaling og oplæste
Forslag til saadan Skrivelse, //

som vedtages ogsaa at sætte
ind i Arbeiderbladene.
3. Skrivelse fra Jern + Metalar
beidernes Forbundsstyre refereredes
og besluttedes Svar derpaa.
Fraværende K. Larsen.
H. Jensen

D. Jensen
Sekr.

Møde i Sekretariatet 28/6-99
1. Oplæstes Protokollen fra forr.
Møde og godkjendtes.
2. Refereredes Skr. fra Hr. Linderberg
hvilken besvaredes.
3. Skrivelse fra Jern + Metallarb.forb.
Styre, ang. Administr. Kont. for en
Forening som havde tilsluttet sig For
bundet efter Landskongressen,
hvor Foreningen ikke var repræsentert. //

Sekretariatet fandt ikke
at kunne presse vedk.
Forening til at betale for
1ste Kvartal.
4. Grundet paa at Jern + Metal
arb. forb. Styre
i Skr. af 20/6 ikke fandt Svaret paa sin
den 3/6 næst[…] indsendte Skrivelse
tilfredsstillende, refereredes
og behandledes Skrivelsen
atter. Med 2 mod 1 Stemme
fandt Sekretariatet ikke
fornødent at afgive noget
andet end det allerede given
Svar. Emil Pedersen
fandt at Svaret var ikke
besvaret direkte, og protester
te mod at Sekretaratet
gav Svar der kunde for
tolkes. //

5. Det blev enst. vedtaget at
Foretningsfører andsøger
De samv. Fagf. om fast
Lokale for Sekretariatet.
Istedenfor Chr. Larsen der havde
meddelt at han for Fremtiden
ikke kunde møde i Sekreta
riatet og deltage i dets Ar
beide, var indkalt 1te Supple
ant Emil Pedersen, der
fremmødte.
H. Jensen

D. Jensen //

Møde i Sekretariatet 30/8-99.
1. Først oplæstes Protokollen *
fra forrige Møde
der godkjendtes.
2. Ifølge Loven for Landsorga
nisationen § 4 Punkt 2,
foretages Valg paa 2 Mænd
af Sekretariatet der
tilsættes Arbeiderparti
ets Styre. Hertil valgtes
D. Jensen og Emil Petersen
med henholdsvis 4 og 3 Stemmer.
Til Suppleant valgtes C. Asp
3. Som Godtgjørelsen til Sekretæren
for Extraarbeide fastsattes
denne til 50 for Timen. //

4. Det besluttedes at Forretningsføreren og Sekretæren udarbeider
et Schema til Indmeldelses
protokol.
H. Jensen

D. Jensen

Møde i Sekretariatet
9/10 1899
1. Vedtages et foreslaat Udkast til
Indmeldelsesprotokol med Tilføielsen
af Plads ogsaa for en Adresserubrik.
2. Der refereredes Skrivelse fra
Trearbeiderforbundet med Ind
meldelsen af Forbundet som
Helhed i "Arb. fagf. Landsorganisation.
Forbundet blev optaget
med 16 afdelinger med den Beslutning at en af
afdelingen: De elektr. Værkst. Snedkers
Fagforening i Kristiania, maa hurtigst
muligt og senest inden Nytaar maa
være indmeldt i den lokale Samorga
sation.
Vedtaget mod 1 Stemme. //

3. Skrivelse fra
Norsk Formerforbund med
Indmeldelse i Landsorganisa
tionen med 10 afdelinger.
Da der var flere af Forbundets
afdelinger som ikke fandtes
at staa i de lokale Samor
ganisationer frekom
flere Forslag desangaaende.
Strøm foreslog: Forbundet optages
i Landsorganisationen paa
Betingelse af at de besørger
sine Afdelinger indmældt i de
forskjellige lokale Samorga
nisationer efterhvert som
disse Samorganisationer ind
melder sig i Landsorganisationen.
Dette Forslag faldt mod 1 Stemme. //

Emil Pedersen foreslog at For
bundet optages med de afdelinger
der som er fuldt færdige til Optalgelse
og at de øvrige Forbundets Afde
linger indmeldes efterhvert som
de blir færdige dertil.
Forslaget faldt modt 1 Stemme
Strøm stemte ikke.
Knudsen foreslog at Forbundet
optages paa Betingelsen af, at
de Afdelinger om hvem det ikke er op
lyst om at de staar i sine
respektive lokale Samorganisa
tioner, maa dette snarest
muligt ordner og senest
inden Nytaar.
Forslaget vedtages mod 2 Stemmer.
4. Refereret Skr. fra Trearbeiderforbundet med Opfordring til
for Sekretariatet at sammenkalde
Forbundsstyrerne til Behandling
af Spørgsmaalet om Voldgifts
retter i Abeidstvistigheder.
Det besluttedes enstemmig at //

Sekretariatet sammenkalder
Forbundsstyrelsen og Forenings
Bestyrelsen til Behandling
af Spørgsmaalet.
Tiden for Sammenkaldelsen
udsættes at bestemme
paa næste Møde.
Repræsentanterne fra Partistyret
Chr. Knudsen og Olaf Strøm
var første Gang fremmødt.
Næste Møde bestemtes
til Onsdag 18 Oktober.
H. Jensen
D. Jensen
Sekr. //

Møde 29/10 - 99 (Sekretariatet)
1. Der behandledes Spørgsmaal om
at indkalde alle Forbundssty
relser til Samraad og Overvei
else om hvad der kan gjøres
fra Organisationenes Side
i anledning den meget almindelige
Lønsreduktion, der særlig gjør
sig gjeldende her i Byen.
Det besluttedes enst. at sammenkalde
alle Foreningsbestyrelser
og Forbundsstyrelser til
Møde Søndag 5 Novbr i
Storgd. 20 til at overveie
Spørgsmaalet om hvad
der bør og kan foretages
i andledning de paagaaende
Lønsreduktioner. //

2. Spørgsmaalet om Lov
om Vodgiftretter i Arbeids
tvister mellem org. Arbeider
og Arbeidskjøberne, som
paa forrige Sekretariatets
Møde var forelagt, behand
ledes pånyt.
Det besluttedes at optar
dette Spørgsmaal ogsaa
til Behandling paa det
besluttede Møde Søndag
5te Novb. og at søge at
faa en habil Foredrags
holder at udrede Sagen.
I den Anledning besluttedes
at henvende sig til
Hr. Olav Kringen.
Fraværende Emil Pedersen og Asp (sidstn. uden Forfald)
For Partistyret mødte A Gundersen istedenfor
Olaf Strøm.
H. Jensen
D. Jensen
Sekr.//

FællesMøde af Forbundsstyrelserne
og Foreningsbestyrelserne
holdtes Søndag 5te Novbr.
Sekretariatets-Formand Hr. H. Jensen
aabnede Mødet og redegjorde for
dets Sammenkaldelse.
Chr. Knudsen valgtes til Dirigent.
Ved Paaraabet viste sig at være fremmødt
Repræsentanter for
1. Udvalget for De samvirk. Fagforeninger
2. Styret for Norsk Fagforbund.
3. Do ”–
Typogr. Centralforening
4. Do ”–
Jern. + Metalarb. Forbund
5. Do ”–
Træarb. forbundet.
6. Do ”–
Skotoiarb. forbundet.
7. Do ”–
Skrædderforbundet
8. Do ”–
Formerforbundet
9. Do ”–
Tabaksarb. forb.
10. Do ”–
Bryggearb. forb.
11. Do ”–
Bogbinderforb.
12. Do ”–
Blikkenslagerforb.
13. Do ”–
Bagerforbundet.
14. Do ”–
Malersvendens Forb.//

Af Foreningsbestyrelsen
1. Bagersvendsens Fagforening
2. Blikkenslagernes.
–Do–
3. Bødkernes
–Do–
4. Bygninssnedkernes
–Do–
5. Den typografiskes
–Do–
6. Den social-demokr
–Do–
7. Trædreiernes
–Do–
8. Formernes
–Do–
9. Fyrstikarbeidernes
–Do–
10 .Tømr. + Indr.snedk.
–Do–
11. Korkesjærernes
–Do–
12. Møbelsnedkernes
–Do–
13. Malersvendsens
–Do–
14. Mekanikernes
–Do–
15. Murarbeidernes
–Do–
16. Skræddersvendens
–Do–
17. Skrin + Naglearb.
–Do–
18. Skotoiarbeidernes
–Do–
19. Skifertækkernes
–Do–
//

20. Smedenes Fagforening.
21. Slemmestad Arbeiderforening
22. Modelsnedk. Fagforening
23. Instrumentarb.
–Do–
24. Murernes Union
25. Bryns Fyrstikarb. Forening
26. Graastensmurernes Fagforening
27. Cementarbeidernes
–Do–
28. Maskinstrikk.
–Do–
29. Bogbindernes
–Do–
30. Instrum. + Elektr.arb.
–Do–
31. Jernarbeidernes
–Do–
32. Bygdø Træarb.
–Do–
33. Bygdø Jern + Metal.
–Do–
34. Bicyklearb.
–Do–
35. Lysaker Formerforening
36. Samarb. Fagforening
37. Granit + Marmorsarb.
–Do– //

38. Garversvenders Fagf.
39. Forgyldernes
40. Ribslagernes
41. Snedkerarbeidernes

–Do–
–Do–
–Do– //

D. Jensen indledede Spørgsmaalet
om de paagaaende Lønsredukti
oner, mod hvilke der maatte
nedlægges en bestemt Protest,
da de baade var uforsvarlige
ligeoverfor den store Fordyrelser af
Livsfornødenhederne for Arbeiderne
og heller ikke kunde findes
paakrævende. Han opfordrede
Mødet at vedtage en Beslut
ning om at Organisationerne skal staa sammen
solidarisk i Arbeidet for at
hindre Lønsnedslagerne.
En Række
Talere erklærte sig enig med
Indlederen og belyste Sagen
fra forskjellige Sider.
Paa Opfordring fremsatte
D. Jensen føgende Forslag: //

”Samtlige Forbundsstyrelser og
Foreningsbestyrelser, samlet til
Møde, nedlægger en bestemt
Protest mod de paagaaende
Lønsreduktioner. Heller ikke
kan man indse Nødvendig
heden af saadanne Reduktioner
ligesaalidt som man kan
finde den forsvarlige, der
Livsfornødenhederne for
Arbeiderne er i høieste Grad
fordyrede.
Mødet vedtager endviedere,
at alle Forbund og Foreninger
skal staa solidarisk sammen
i Arbeidet for at værge de
smaa Fordele Arbeiderne
har opnaat i økonomisk
Henseende.
Forbundsstyrelserne samles
til nærmere Raadslagning
for de enkelte Tilfælder,
ligesom disse ogsaa ind//

berettes straks til Sekretariatet.
Chr. Knudsen fremsatte som
Tillægsforslag:
"Til Modarbeidelse af den spredte
og enkeltvise Lønsreduktion
som paagaar, er det nødvendigt
at alle Foreninger organiserer
Abeidsledighedsunderstøttelseskasser
hurtigst muligt, og maa det
anbefales at disse og i det hele alle
Selvhjælpskasser maa bygges
paa obligatorisk Grundlag."
Begge Forslag vedt. enst.
Paa Foranledning af Schmersahl
henstilledes til Sekretariatet
at sammenkalde Næstemøde
til Behandling af Lønsredukti
onerne.
Om næste Sag, Spørsmaal om Lov
til Voldgiftsretter i Arbeidstvistigheder
foreslog H. Jensen at indkalde
Fællesmøde, saasnart Sekre//

tariatet fik en skikket Fore
dragsholder til at udrede
Emnet, og da at faa et
større Lokale til Mødet.
D. Jensen gjorde opmærksom
paa at man ogsaa burde
huske paa 94 Foreningens til
Storthinget indsendte Forslag
til Lov om Beskyttelse
af Streikebrydere. Det
burde man ogsaa snarest
ta fat i. //

Møde i Sekretariatet
8/11 - 99.
1. Besluttedes at leie Arbeider
samfundets støre Sal Søndag
19/11 til Fællesmøde af Forbunds
og Foreningsbestyrelsene for
at behandle Spørgsmaalet
om Lov om Voldgifsretten
i Arbeidstvistigheder.
Foredragsholder m.v.
besørges erholdt.
2. Angaaende Spørgsmaalet om
94 Foreningens Lovforslag
til Beskyttelsen af Streike
bryderne, udsættes dette
til næste Møde, hvor da
Lovforslaget søges bragt
tilstede.
Frav. Asp. og E. Pedersen (ikke varslet)
H. Jensen
D. Jensen
Sekr. //

Møde i Sekretariatet
15/11-1899.
Formanden oplyste at Arbei
dersamfundets stor Sal
var leiet til Søndag 19de des
til Møde for Forbundsstyrelsene
og Foreningsbestyrelsene
at behandle Spørgsmaalet
om Lov om Voldgiftsretter i
Arbeidstvister.
Kandidat Rygg i det statisti
ske Byraa havde lovet
at holde Indledningsfore
draget. Det vedtages at
Social-Demokratens Redaktøren
besørger udførligt Referat
af Mødet og Foredraget og
at Sekretariatet sammentræder
derefter umiddelbart for at bestem
me om Optrykning af Referat //

Fremlagdes Instillinger til Lov
om Løsgjængerne m m.
og Instill. til Lov om Fattigvæsent.
Det besluttedes at udsætte
disse Sager, dog at behandle dem
saasnart man kan række
det. Det besluttedes
at skrive til Nabolan
denes Sekretariater og
advare i alle Fag mod Tilførsel
af Arbeidskraft hertil,
da der er flaue Tider
og adskillig Arbeidsløshed.
Ligesaa vedtages at i Soci
al-Demokraten […]
Forbundsstyrelsen og Foreningen
at snart fremsende udfyldt
de udsendte statistiske Skemata.
Fraværende A. Gundersen
H. Jensen
D. Jensen //

Fællesmøde
af Foreningsbestyrelsen og Forbunds
styrerne afholdt 19 Novbr. 1899 i
Kr.a Arbeidersamfunds store Sal.
Til Behandling forelaa Spørgs
maalet om Lov om Voldgiftsretter
i Tvistigheder mellem organiserte
Arbeidere og Arbeidskjøberne.
Landsorg. Forretningsfører H. Jensen
aabnede Mødet, og der foretoges
Opraab, der viste at 46 Forening
bestyrelser og 9 Forbundsstyrere
var repræsenterede.
Derefter gaves Ordet til
Hr. Cand. jur. Rygg, der holdt det
indledende Foredrag. Han rede
gjorde for hvordan saadanne
Forligs og Voldgiftsretter var
ordnede i England, Frankrig
og Tyskland. I disse Lande
var dog Institutionen baseret
paa frivillig Vedtagelse af
Voldgift. //

I Amerika og Australien havde
man gaat et Skridt videre og
indført tvungen Voldgift.
Han anbefalede at man søgte at
faa en Lov istand paa dette
Omraade ogsaa hos os, saaledes
at der kunde etableres Voldgift
retter, der baade var mest mulig
upartiske, og som havde den
fornødne Authoritet. Dog
maatte man være tilstrækkelig
opmærksom paa Forskjellen
mellem frivillig og tvungen
Voldgift.
H. Jensen takkede Fore
dragsholderen hvortil Forsam
lingen sluttede sig.
Til Dirigent valgtes Maler Pedersen.
Chr. Knudsen foreslog at der
skulde vedtages en Resolution
der udtalte Mødets Mening
om de Principer hvorpaa //

saadanna Voldgiftretter
og en eventuel
Lov derom, burde bygges.
D. Jensen foreslog at der
skulle nedsættes en Komite
til
nærmere at overveie Spørgs
maalet og fremkomme
med Forslag i Anledningen.
Iøvrigt anbefalende han
Oprettelse af lovfæstede Vold
giftsretter ogsaa hos os,
da dette vilde bidrage til
at Fagforeningerne blev
mere offentlig anerkjendt.
Garver Asp og Advokat
Meyer sluttede sig til D. Jensens
Forslag. Forøvrigt udtaldte
Hr. Meyer blandt andet, at
man burde være forsigtig
naar man gik til at //

foreslaa Love og Institutionen
der angik Fagorganisationer,
saa at disse ikke kom til
at virke slappende paa
Interessen blandt medlemmerne,
men hellere at de ogsaa
derved kunde blive endmere
interesseret og vaagner.
Elektriker Dahl, Ormestad og
Jensen udtalte sig imod lov
fæstede Voldgiftsretter, hvori
mod Maler A Pedersen m.fl.
udtalte sig for Nytten deraf.
Chr. Knudsen fremsatte
følgende Forslag til Resolution:
”Mødet udtaler sig for Etab
lering af Forligs- og Voldgifts
retter i Tvistigheder mellem
Arbeidere og Arbeidsherrer
Disse Retter bør bestaa af
lige mange Arbeidere og //

Arbeidsgivere, valgt hver især
af og inden sine Organi
sationer. Opmanden væl
ges af hvert StedsKom
munestyre." Hertil
føiedes et Forslag af
Garver Asp saalydende:
”Mødet giver Sekretariatet
Bemyndigelse til at supplere
sig med Medlemmer fra de
forskjellige Forbundssty
rer og Samfundsbestyrelsen
til Drøftelse af Vold
giftsspørgsmaalet og
fremkomme med Forslag
til Lov om samme.”
Der stemtes først over
den Del af Forslaget der
var fremsat af Knudsen. //

Dette Forslag forkastedes".
Asps Forslag vedtages der
efter saagodtsom enstemmig.
(mod 5 Stemmer). //

Møde i Sekretariatet
22-11-1899
1. Spørgsmaalet om Forslagene
til Lov om Fattigvæsenet
og Lov om Løsgjængere […]
skulde behandles af et
Møde sammenkaldt af
Sekretariatet, eller
om Spørgsmaalet skulde
henvises til Partistyret,
som en mere politisk
Sag.
Emil Pedersen foreslog
at henvise Spørgsmaalet
til Partistyret.
H. Jensen foreslog at Sekre
tariatet skal sammenkalde
Møde til Behandling af
Sagen. Det sidste For
slag vedtages mod E. Pedersens //

Stemme, der holdt paa sit Forslag.
Man vedtog at henvende sig
til Ludvig Meyer og faa
ham til at indlede Spørgs
maalet.
Spørgsmaalet om Tryk
ning af Referatet fra
Mødet om Voldgiftsretten
som Brochure, udsættes
indtil videre.
Det vedtages ogsaa at
betale Referentene Kr. 15,00
Ligesaa besluttedes at skrive
straks til Forbundsstyrerne og
Samfundsstyrelsen og anmode
om at opnævne 1 Mand fra
hvert Styre til at supplere
Sekretariatet til Drøftelse
af Voldgiftsretsspørgsmaalet
og afgive Svar herpaa inden 6de Debr. //

Det vedtages at lage
”Tugthusloven” med paa
samme Møde som de
førnævnte Lovforslag.
Ligesaa bestemtes at
optrykke Loven for
Landsorganisationen
i et Antal af 5000 Ex.
Frav. Asp og Gundersen.
H. Jensen
D. Jensen
Sekr.
//

Møde i Sekretariatet 29/11-99
Forretningsføreren oplyste at
Adv. Meyer endnu ikke havde
givet bestemt Svar, naar han
kunde faa Tid til at være
til Tjæneste med Indledningen
af Spørgsmaalet om Lov
om Løsgjængere og Lov
om Fattigvæsenet.
Knudsen fremhevedt Spørgs
maalet om Trykning af
Referatet fra Mødet
om Voldgiftre[t]sspørgs
maalet. Det besluttedes
at optrykke Referatet i
3000 Ex.plarer.
Det besluttedes at Forretnings
fører leier Chr.a Arbeider
samfund store Sal til Afhol
delse af Massemøde //

om Lønsreduktioner.
Søndag 10 Debr.
Fraværende Asp og
Gundersen.
H. Jensen
D. Jensen
Sekr.
//

Møde 13-12-1899
af Sekretariatet med Medlemmer
fra de forskjellige Samfunds
og Forbundsstyreren, til
Behandling af Spørgsmaa
let om Lov om Voldgifts
retter i Tvistigheder mellem
Arbeidere og Arbeidskjøbere.
Der var fremmødt foruden
Sekretariatet ogsaa Repræ
sentanter fra følgende
Samfundsbestyrelser:
Fra Kr.a Arbeidersamf. O K. Tokerud
”
Sagens
–”–
Adalf Gundersen
”
Østre
–”–
Joh. Guldal
”
Vestre
–”–
”
Søndre
–”–
Fra Forbundsstyrelserne
Fra Centralforening for Bogtrykkerne
P. Olsen //

Fra Bagerforbundet [J. Jensen/] K. Kristensen
”
Malerforbundet O. Næss.
”
Formerforbundet Joh. Karlsen
”
Jern + Metalarbeiderforb. M. Ormestad.
”
Træarbeiderforbundet Herm. Olsen
”
Bogbinderforbundet Hofgaard
”
Sten + Jord = + Bergarb.forb. Olaf Strøm
”
Skrædderforbundet Meditt
”
Norsk Fagforbund M. Halvorsen
”
De samvirk. Fagf. Frøk. Quirinus
”
Skotoiarb.forbundet A. Frøitland.
Til Formand og Sekretær
i den anmodede Komite
valgtes Sekretariatets
Formand H. Jensen og
dets Sekretær D. Jensen.
Der fremkom fra M. Ormestad
Motiver om at behandle Spørgsmaalet om hvorvidt Komiteen
skulde gaa igang med //

Udarbeidelse af noget Lovforslag
og efter endel Diskusion frem
satte han følgende Forslag:
”Komiteen finder ikke at noget
Lovforslag om Voldgift for
Tiden vil være […] for
Fagorganisationen, hvorfor
Sagen indtil videre udsættes.”
Dette Forslag forkastedes
mod 1 Stemme.
Man gik da til at diskutere
Principerne hvorpaa
en saadan Lov burde
bygges. Derom fram
kom Udtalelsen om
forskjellige Punkter.
Efter en længere Diskussion
blev det besluttet at ned
sætte en Komite til
at gjøre Udkast til //

Lovforslag. Denne
Komite besluttedes at
bestaa af 5 Medlemmer
og hertil valgtes:
Guldal, Chr. Knudsen, Herman
Olsen, H. Jensen og D. Jensen.
Som Supleanter ansaaes
de der havde de fleste
Stemmer efter de valgte.
K. Kristen havde 7 Stemmer
M. Halvorsen 5 –
og Tokerud 3 –. //

Møde i Sekretariatet 20/12 - 99
Indmeldelsesskrivelser forelaa fra:
1. Stenhuggernes Fagforbund
med 18 Afdelinger
Medlem til Hovedstyre: Sven Mattson
Indmeldesen godkjendtes, med
den Anmærkning at de to
Afdelinger i Fredrikstad,
forsaavidt de hører til indre
Byens Grændser, maa gaa
sammen til en Forening,
og Streikekontingenten
forhøies for hele Forbundet
til det i Loven fastsætte
Minimum.
2. Bogbinderforbundet
med 4 Afdelinger.
Godkjendtes med Anmærkning
om at erholde nærmere Oplysning om
Bergensafdelingen, staar i den
lokale Samorganisation der. //

3. De samvirkende Fagforeninger i Kr.a
Indmeldelsen afgjordes ikke
endelig, da nærmere Oplys
ninger meddeltes at skulle
foreligge snarest.
Fra Fredrikssatd Haandværkslag
forelaa Skrivelse, hvori meddeltes
at denne Organisation
ikke for Tiden finder at
kunne indmelde sig.
Lignende Skrivelse forelaa fra
Fr.stad Mureres Fagforening,
der vilde vente til der
først kom Murerforbund
istand.
Fraværende Asp (Forfald)
Chr. Knudsen (Forfald)
Emil Pedersen
H. Jensen

D. Jensen
Sekr. //

Møde i Sekretariatet 3/1 - 1900.
1. Refereredes Skr. fra Stenhugger
forbundet med Oplysninger
om at den ene af de 2 paa
gjældende Foreninger er uden
for Buen og at de saaledes
ikke er paa samme Sted.
Ligeledes meddeltes at Pristarif
for Kr.a. m.fl. afdelinger er
opsagt af Arbeidsherrerne
og forelagt nyt Forslag af dem til
en 20 Pct. Nedslag, hvilket
Forbundet ikke finder at
kunne gaa med paa.
Forbundet henstiller derfor
til Sekretariatet at over
veie denne Ting, da
Forbundet ikke i Tilfælde
Arbeidsnedlæggelser, kan greie
denne alene, da den anta
gelig vil komme til at
omfatte ca 300 Mand. //

Det besluttedes at svare Sten
huggerforbundet at dets
Indmeldelse er godkjendt.
Hvad den eventuelle Konfligt
i Anledning Opsigelse af Tariffen
angaar, skulde meddeles, at
vel kunde Forbundet
paaregne Støtte fra Lands
organisationen, men det
maatte tages i Betragt
ning at endnu kun et
Faatal af Organisationerne
har indmeldt sig.
Indmeldelse forelaa fra
Bagerforbundet
19 Afdelinger
400 Medlemmer.
Medlem til Hovedstyre var
endnu ikke valgt, men
skulde bli valt i de nær
meste Dager.
Indmeldelsen godkjendtes enst. //

Indmeldelse fra
Slemmestad Arbeiderforening
Medlemsantal 150
Medlem til Hovedstyre
Adam Henriksen.
Da der fremkom Oplysninger
om at denne Forening staar
betydelig tilrest med Strei
kekontingent i ”De sam
virkende Fagf i Kr.a”, frem
kom modsatte Meninger
om Foreningen burde opta
ges.
Maler A Pedersen stillede
Forslag om at Foreningen
optages at regere fra 1ste
januar paa Betingelsen
af den afgjør sind Gjæld
til De samvirkende Fagf.
Dette Forslag vedtages mod
3 Stemmer, idet Formandens
Stemme afgjorde Udfaldet. //

Knudsen, Gundersen og D. Jensen stemte for Optagelsen
uden den tilføiede Betingelsen.
Man besluttede at anskaffe
Dokument-Mappe og
Kopibog, samt 1 Skap
for Sekretariatet.
H. Jensen
D. Jensen
Sekr. //

Møde i Udvalget for Komiteen
for Udarbeidelse af Forslag til
Lov om Voldgift i Arbeidstvistig
heder 10-1-1900.
Først behandledes Spørgsmaalet
om hvorledes Voldgiftsretten
bør sammensættes.
Knudsen formente at med
Hensyn til Domstolens
Karakter saa var den
bestemt iHovedkomitens
første Møde.
Han holdt paa at Domsto
len maatte bli specielt
Fagdomstol og altsaa
vælges af og inden hvert
enkelt Fag, med den
Begrændsning at for hvert
Fagforbunds Vedkommende
fungerer 1 Domstol. //

D. Jensen mente at det
var af flere Grunder baade
mest praktiskt enklest og
billigst at der oprettedes
en Voldgiftsret paa hvert
Sted (eller i hvert Amt) og
at som fungerer der for
alle Fag. Denne
Voldgiftsret burde bestaa
af minst 2 Arbeidere
valgt af Fagorganisationen
og 2 Arbeidsgivere valgt
af deres Organisationer
og en Opmand valgt af
Kommunestyret (Amts[…])
Denne faste Voldgiftret
suppleres i Konfligtstilfælden
med 2 valgte Medlemmer
fra hver af de paagjeldende
Parter. //

Formanden og H. Olsen
sluttede sig til dette Forslag.
Fraværende Joh. Guldal.
Næste Møde bestemtes til
Søndag førstk. Kl. 10 1/2.
H. Jensen

D. Jensen
Sekr.

Møde i Sekretariatet 13-1-1900
Behandledes om Sekretriatet
paa Landsorganisationens
Vegne bør sende en Repræsen
tant til Sterkys Begravelse.
Det belv vedt. mod 2 Stemmer
at sende en Repræsentant. Det
blev enst. besluttet at sende
maler Pedersen, og at sende
en Krands til ca. 50 Kr. med Inskrip
tion: ”Fra Arb. fagf. Landsorganisation”
”Farvel Sterky.- Tak for trofast Arbeide. ”
Frav. E Pedersen og Asp.

Møde i Komite-Udvalget.
14-1-1900
D. Jensen optag Spørgsmaalet fra
forrige Møde om en 1st Instans
bestaaende af 2 Forligmæglere valgt en fra hver
Side. Herom blev man
enige. Ligesaa var man
enig i at Forligsmægleren
tiltræder Voldsgiftsretten.
Man var ogsaa enig i at
Forligsmægleren vælges
for hvert enkelt Tilfelde.
Der vedtoges mod D. Jensens
Stemme at de faste
Medlemmer af Voldgiftsretten
samt den af Kammerstyret
(Amts[…]) valgte Opmænd vælges paa
1 Aar. D. Jensen holdt paa
2 Aar. Opmanden fungerer
som Rettens Formand.
For Opmand vælges en Varamand
der fungerer i de Tilfælde Opmanden
har Forfald og om han for //

Part i Sagen er inhabil.
Voldgiftsretter afgjør i Tilfælde
Kjændelse om vedk. er inhabil.
Varamand for de andre faste
Medlemmer af Voldgiftsretten
vælges fra hver Arb.F.
Næste Møde holdes Onsdag 24de.
H. Jensen

D. Jensen
Sekr.

Møde i Sekretariatet 19/1 1900
Det blev mod 2 Stemmer vedtaget
at sende en Repræsentant
for Landsorganisation til
Sterkys Begravelse i Stadshallen.
Hertil valgtes Maler Pedersen.
Ligesaa vedtoges at sende
1 Krands til ca. 15 Kr. med
Inskription:
”Fra Arb. fagl. Landsorganisation i Norge"
”Farvel Sterky - Tak for trofast Arbeide"
Frav. E. Pedersen og Asp
H. Jensen
D. Jensen //

Møde i Sekretariatet 17/1 - 1900
Det besluttedes at indkalde
Hovedstyret til Møde
for Valg af nyt Sekretariat
m.v. til Søndag 28 Jan.
Kl. 2.
Derefter besluttedes at sammen
kalde Forbunds og Forenings
bestyrelserne til fælles
Møde Onsdag 24 Jan. Kl. 8 for at
behandle Forslaget til Indvan
dringslov og ”Tugthusloven”.
D. Jensen indleder Indvandrings
loven, og Knudsen Tugthusloven.
Beretning om Landsorg. til Mødet
28de faar Forretningsføreren og
Sekretæren arbeide sammen.
Til Udgifter ved Repræsentation
ved F. Sterkys Begravelse
bevilgedes Kr. 80,00.
Fraværende E. Pedersen, Asp og Gundersen.
H. Jensen
D. Jensen
Sekr. //

Fællesmøde
af Forbundsstyrer og Foreningsbestyrelsen
den 24 Jan. 1900.
Til Forhandling
1. Forslagene til Indvandringslov.
2. –Do. til ”Tugthuslov. ”
Maler A Pedersen valgtes til
Dirigent.
D. Jensen indlededes. Han gjen
nemgik Norsk Fagforbunds Forslag
Regjeringsforslaget og Forslaget
fra Kr.a Politi i de væsentligste Punkter,
og gjorde herunder Forskjel
paa den Kontrol som søgtes
istandbragt ved at Hoteller
og Husværker blev paabudt
at meddele Politiet de hos
dem Logerende, - og den forstærkede Kontrol
som søgtes istandbragt ved at
paalægge de udenlandske hidkom
ne Arbeidere at melde sig perso
lig til Forhør hos Politiet.
Dette sidste mente ham var
uretfærdigt som et særligt
justicielt Tvangspaalæg paa Arbeids
klassen fremfor andre Klasser. //

Han sluttede med at opfordre
Styrelserne til at alvorlig over
veie dette, da vi havde et
internationalt Ansvar for
Arbeidernes Rettigheder.
Bogtrykker Halvorsen, Garver
Asp og Snedker Herman Olsen
forsvarede Fagforbundets
Forslag og klandrede at
Mødet var indkaldt med
for kort Varsel.
Skrædder H. Jensen og Bager
J. Jensen var enig med
Indlederen. Efter For
slag af Halvorsen beslut
tedes at fortsætte Mødet
senere.
D. Jensen
Sekr. //

Møde i Sekretariatet 28/1-1900
1. Behandledes Skr. fra Skræddersv.
Fagforening i Skien med Indmel
delse. Indmeldelsen godkjendtes
naar fornødne nærmere Meddelelser
insendes.
2. Hilsningsskr. ved Nytaar fra
De samvirkende Fagforb. i Danmark
oplæstes. Denne Skrivelsen
paalagdes Forret
ningsføreren ved Sekretæren
at besvare snarest.
3. Regnskabet refereredes og
passerede uden væsentlige
Anmærkninger.
4. Det foresloges til Hovedstyret
at bevilge en Godtgjørelse
til Forretningsføreren for den
forløbne Tid Kr. 100,00 og
til Sekretæren Kr. 25,00.
Beretning for den forløbne Tid
fremlagdes g godkjendtes.
Fraværende Asp og Emil Pedersen,
den siste ikke varslet.
D.Jensen
Sekr. //

Besluttedes Møde i Voldgifts
komite Søndag 4 Feb og
Fællesmøde om Indvandrings
loven paa Fredag 2 Febr.
H. Jensen

D. Jensen
Sekr. //

Møde af Hovedstyret
den 28de Jan. 1900.
Sekretariatets Forretningsfører aabnede
Mødet og fremkaldt hvorvidt
man burde udsætte dette Møde
da der kun var fremmødt
Hovedstyremedlemmer fra
Bagerforbundet Hr. J. Jensen
Bogbinderforbundet Hr. Harald Jensen
og fra De samvirkende Fagforeninger
i Kr.a Hr. N Olsen.
Det vedtages at ikke udsætte
Mødet.
1. Beretning for Tiden fra
Landsmødet i April indtil nu,
oplæstes og godkjendtes.
2. Regnskabet oplæstes og
godtkjendtes enstemmig med
den Bemærkning at Sekretari
atet bør gjøre hvor det kan
for at faa indkasseret
Kontingenten af de organi //

sationer som var repræsente
ret paa Landsmødet,
indtil Udgangen af
Aaret 1899.
3. Godtgjørelse til Forretning
føreren H. Jensen for den
Tid han har funktionæret som saadan
bevilgedes med Kr. 100,00
Ligesaa bevilgedes
samme Maade til
Sekretæren D. Jensen Kr. 25,00.
Begge Bevilges enst.
4. Med Hensyn til Godtgjørelse
for kommende Aar til
Forretningsfører og mulig
andre Funktionærer vedtoges
enstmmig, at det kommende
Sekretariat med Afstemming i
Hovedstyret bestemmer dette, //

5. Forslag til Medlemmer af Sekretariat.
Til forretningsfører opstilledes som
Nr. 1 D. Jensen
Snedker
Nr. 2 H. Jensen
Skrædder
Til Sekretær
Nr. 1 J. Jensen
Bager
Nr 2 N. Olsen
Snedker
Til Sekretariats medlemmer
No. 1 Maler A Pedersen
” 2 Skotøiarb. Joh. Johnsen
” 3 Bogbinder H. Jensen
” 4 Former J. Karlsen
” 5 Murarb. A Stenberg
” 6 Muresvend S. Iversen.
Til Suppleanter blir at betragte
som valgt de 3 første af alle 10
opstillede som faar de næstfleste
Stemmer, ligesom den der
ikke stemmes paa som
Forretningsfører og Sekretær
kan stemmes paa til
Medlem af Sekretariatet. //

Til Revisører opstilledes
Snedker J. Jensen 1
Maler O. P. Næss 2
Bager K. Kristensen 3
Bogbinder Metzum 4
Skrædder Thr. Svendsen 5
Murer Rydman 6
Det paalagdes Forretningsføreren
og Sekretæren straks at
tilsende de fraværende
Hovedstyremedlemmerne
Listerne til Afstemning,
med Frist senest
Søndag 4de Febr. førstk.
at tilbagesende Stemmersedlen
H. Jensen
J. Jensen
D. Jensen
Harald Jensen
Sekr.
N. Olsen
//

Møde i Sekretariatet 31/1-1900.
1. Behandledes Forslag til
Resolution om Indvandrings
loven. D. Jensen foreslog
en Udtalelse saalydende:
”Forbunds- og Foreningsbestyrelserne
samlet til Møde udtaler sine
bestemte Tilslutning til den
paa Abeiderpartiets Lands
møde i 1899 vedtagen Reso
lution. Dog vil man
som alternativet foreslaa
at udenlandske hidkom
mende Arbeidere skal
anmelde sig til de oprettendes
kommunale Arbeidsanvisnings
kantorer.”
Dette Forslag blev vedtaget
mod 1 Stemme (Asp).
Ligeledes vedtages at foreslaas at nærværede
Udtalelse paalægges Sekretari
atet at frambringe til de //

lovgivende Myndigheder
med en Motivering af
Sagen.
Næste Møde besluttedes afholde
paa førstk. Onsdag til hvil
ken Tid ogsaa Hovedsty
ret indkaldes til Afgjø
relse af Valgerne.
Fraværende Gundersen
og E. Pedersen.
H. Jensen
D.Jensen
Sekr. //

2 Febr. 1900
Fortsat Fællesmøde af Forbundssty
relserne og Foreningbestyrelsen
til Behandling af
”Indvandringsloven” og ”Tugt
huloven. ”
Til Dirigent valgtes Skrædder
H. Jensen.
Efter en længere Diskussion
vedtages Sekretariatets
Forslags første Del, sammen
den paa Arbeiderpartiets Lands
møde 1899 vedtagne Resolu
tion , - mod 2 Stemmer.
Sekretariatets alternative
Tillæg mod et Tillæg af
Chr. Knudsen vedtoges
enstemmig saaledes:
”Alternativt foreslaaes
at udenladske hidkommende Arbeidere //

skal anmelde sig til de
oprettendes kommunale
Arbeidsanvisningkontorer
ligesom Fagforeningsbog
iorden anerkjender
som fuldgøre Legitimati
on for Ophold i Riget. ”
2. ”Tugthuslovforslaget”
Chr. Knudsen indledede
og paaviste Farligheden
for Fagorganisationen
ved dette Lovforslags
umulige Vedtagelse.
Efter nogen Diskusion
blev vedtaget enstemmig
følgende Resolutionen //

”Iandledning det Odelsthinget
forelagte Dokument No 17
(1899/1900), det saakaldte For
slag til lov om "Beskyt
telse af Arbeiderens Frihed
og Ret til uhindret at ar
beide og søge Arbeide”,
udtaler Forsamlingen
at Forslaget neppe kan
sigte paa andet end at
beskytte mulig tilstede
værende Uærlighed inden
Arbeiderklassen eller
den Del af samme, der
af alle hæderlige Arbei
dere betegnes som
Streikbrydere
Lovforslaget tager
med andre Ord
Sigte paa at be//

skytte Forbryderne
til Skade for den
hæderlige Mand.
Og mod et saadant
Lovforslag maa
Forsamlingen prote
stere i alle hæder
lige Arbeidernes
Navn”
det besluttedes at
Sekretariatet indsæn
der denne Protest
med Motivering til
Stortinget, og i
Motiveringen udta
ler en Paameldelse
af at det hvilende //

Forslag til Beskyttelse
af Arbeiderens Forenings
og Forsamlingsfrihed,
snart maa bli
Lov.
Det undtages endvidere
at faa begge de
vedtagne Resolutionen
underskrevne af
alle Forbunds og
Foreningsstyrelsers
Formænd. //

Til Møde i
Voldgiftskomiteen
den 14 Jan
kom kun nogle faa Repræ
sentanter, hvorfor Mødet
udsætes til Onsdag
den 20 Jan kl. 8 aften
D. Jensen
Sekr.

//

Møde i Udvalget for
Komiten til Udarbeidelse
af Forslag til Lov om Voldgifts
retter 4/2 - 1900.
Man blev enig om at
Opmanden leder Forhandlingen
og fører Protokollen.
Herman Olsen vilde ikke til
lægge Opmanden Protokol
førselen, men at Retten
selv vælger sin Sekretær.
Endvidere var man enig i
”Naar enten ikke Parterne ved
direkte Forhandling kan
bli enige, eller ikke saadan
Forhandling kan komme
istand, skal Forligsmæglerne
træde sammen og indkalde //

Parterne til Mæglingsmøde.
Blir Parterne forligte udfær
diges et Forligsbevis, der
undertegnes af Parterne og
Forligsmæglerne.
Forligsmæglerne afsiger ingen
Kjendelse. Blir Parterne
ikke forligte, indberetter
Forligsmæglerne Sagen
til Voldgiftsrettens Op
mand.
Voldgiftsrettens 2de Instands
træder ikke sammen med
mindre en af Parterne
forlenger det, i hvilket
sidste Tilfælde Retten er
pligtig at træde sammen
og afgi KjendelsenSaadan Kjendelse er //

ikke bindende medmindre
enten begge Parter har
forlangt Sagen ind
for Retten, eller Sagen
gjælder Brud paa
bestæmmede Overenskom
ster, i hvilket sidste
Tilfælde Kjændelsen
skal være bindende
om kun den ene
Part har indanket
Sagen.
Næste Møde holdes
Søndag 11 Feb. Kl. 3.
H. Jensen
D. Jensen
Sekr. //

Møde i Hovedstyret 7/2 - 1900
Valget af Sekretariat og Revisorer afgjordes.
Til Forettningsfører valgtes
D. Jensen med 7 Stemmer
Til Sekretær valgtes
Bager J. Jensen med 6 Stemmer
Til øvrige Sekretariatmedlemmer valgtes:
Maler A. Pedersen med 7 Stem.
Skrædder H. Jensen ” 5 ”
Skomager Joh. Johnsen ” 3 ”
flere Lodtrækning med
Bogbinder H. Jensen.
Til Suppleanter valgtes
Bogbinder H. Jensen med 3 St.
Former J. Karlsen ” 2 ”
Snedker N. Olsen ” / ”
Til Revisører valgtes:
Maler O. S. Næss med 6 St.
Bager K. Kristensen ” 5 ”
Snedker J. Jensen ” 4 ” //

Det besluttedes at det nyvalgte
Sekretariat afgir Indstilling
til Forretningsførernes
Godtgjørelse for det kom
mende Aar m. m.
til Hovedstyret, der sam
menkaldes efter nærmere
Bestemmelse.
Møde i Sekretariatet
besluttedes afholdt
Onsdag 14 Febr.
Harald Jensen
N. Olsen
Johan Carlsen
D. Jensen
Sekr. //

Møde i Komite-Udvalget til Udarbei
delse af Forslag til Lov om
Voldgiftsretter i Fagtvister
den 11/2 - 1900
Om Valgmaaden blev man enig
om:
”Voldgiftsmænd vælges af
de organiserte Arbeidere i
hvert Amt, saaledes at
en Repræsentant fra hver
Forening samles en Gang
hvert Aar til at foreta dette Valg.
Paa Stede hvor ingen
rent faglige Foreninger
findes, kan ogsaa Foreninger
som bestaa af Haandværks
arbeidere i forskjellige Fag
deltage i Valget. ”
Chr. Knudsen forbeholdt sig Adgang
til at fremkomme med Ændrin
ger paa dette Omraade. //

Godtgjørelse til saavel For
ligsmægleren som Vold
giftsrettens Medlemmer
udredes af Statskassen
med Kr. 5,00 pr. Dag
og fri Reise pr Damskib
1st Plads og pr. Jernbane
2de Klasse. enst.
Næste Møde bestemtes til
Søndag 25 Febr. Kl. 11 Form.
Fraværende Guldal.
H. Jensen
D. Jensen
Sekr. //

Sekretariatet holdt Møde
Onsdag den 14 Februar
1900.
Til Viseformand valgtes Skrædder
H. Jensen og til Visesekretær Maler
A. Pedersen, begge enstemmig.
Man diskuterede derefter om
Forretningførerens Abejdstid i
Landsorganisasjonens tjeneste, og
udtaltes det at hans Arbeidstid
maatte dreje sig omkring 3 Timer
daglig indbefattet Kontortid, og
besluttedes det at forelægge
Hovedstyret at godkjende en
foreløbig Løn til Forretningsføreren
af 600 Kr. Aanret. Ligeledes at
Hovedstyret gjøres bekjendt med
det fortidenværende Medlemsantal
og en foreløbig Oversigt over hvad
der kan beregnes at indkomme
som Administrasjonskontinent
samt en Oversigt over de
meddelelser fra afdelingerne,
ifølge hvilke eventuelle Lønskon
flikter er bebudet.
Besluttedes at sammenkalde //

Hovedstyret til Møde først
kommende Tirsdag Kl. 8.
Det henstilledes til Forretnings
føreren saavidt mulig, at faa
færdig Motiveringen til Indvan
dringslovsforslaget, om muligt Mandag
og til Chr. H. Knudsen om
samtidig at faa Motiveret Protesten
til Tugthuslovsforslaget til samme […].
Refereredes Skrivelser fra
Norsk Stenhuggerforbund
(1 og 2 1900) dateret 3die og 6de Februar om
en bebudet Lønsreduksjon fra
Stenerportørernes Forening.
(3 1900)
Med Skrivelserne fulgte Afskrift
af en Skrivelse som fra Stenhugger
forbundet var sendt til Stenerportø
rernes Forening. Besluttedes at
meddele at man fremdeles ikke
saa sig istand til at gi noget
nærmere tilsagn om Støtte end
i Skrivelse fra Sekretariatet af
6de januar d.an. er anført.
Man forudsætter ifølge dens
Skrivelse at der fra Stenhugger
forbundets Side gjøres alt mulig
for at undgaa en Kamp, da //

man ogsaa fra flere af de øvrige
indmeldte organisasjoner har
Meddelelse om udsigt til Konflikten.
(4 1900)
Refereredes Skrivelse fra Udvalget
for de samvirkende Fagforeninger
datert 11de Februar 1900 angaaende
en opsigelse fra Skifferleverandørernes
Forening til Skiffertækkernes Forening
om opsigelse af den mellem disse
foreninger bestaaende Tvist til 1 Aprilden.
Nærmere udegjørelse herfra vil
foreligge siden.
(5 1900)
Refereredes Skrivelse fra Træarbejder
forbundet om at den ifjor udarbejdede
Tarif fra Tømmermændenes og Indred
ningsnedkernes Forening agtes
forelagt mestrene den 15 Februar
d.aa. med Krav om Svar inden
den 15 April d.aa.
Det godkjendtes med den motivering
som medfulgte fra Forbundstyret.
Et af Maler A. Pedersen fremsat
Tillæg saalydende: Dog henstilles
det til forbundstyret at tage //

under nøje overvejelse de mulige
Skridt der senere kan blive
taget fra arbejdsgivernes Side
i tilfælde af at der ved
Forhandling ingen overenskomst om
tarif opnaaes.” forkastedes.
(6 1900) Refereredes Skrivelse fra
Bagerforbundet dateret 14 Februar
og blive at behandle senere
Gundersen og Johnsen fraværende.
D. Jensen
Formand.

J. Jensen
Sekretær. //

Hovedstyremøde den 20.2.1900.
Sekretariatet forelagde forslag
til Budget og en oversigt om
stilingen inden organisasjonen.
Med hensyn til Konnflikter m.m.
Enstemmigt vedtages at foret
ningsførerens løn sættes til Kr. 600,00
for aaret for hvilket han til
pligtes at holde en fast Kontor
tid efter Sekretariatets nærmere bestemmelse.
Vedtages at overlade Sekretariatet
at fastsæte reise og diætgodt
gjørelse, for de nødvændige reiser
i Landsorganisatjonens tjeneste
for nogen af funksjonærerne.
Sekretariatet bemyndiges at
anskaffe nødvendige Rekvisiter //

Forøvrigt vedtages Budgetet saa
ledes
Administrasjon vedtagt Kr. 1368,00
Udgifter
Foretningsførereren [sic] Kr. 600,00
Husleie
130,00
Forskellige Rekvisiter
(Skab Kopipresse Bøger
Skrivesager m.m.)
100,00
Tryksager Porto m.m.
70,00
Eventuel godtfjørelse
til andre fungsjonærer
for alm. eller Extra
arbeide, samt til
Eventuelt agitasjon
468,00
_____________
1368,00
Sekretariatets redegjørelse inde
holdt forøvrigt udtalelse om //

at de indmeldte forenings med
lemsantal muligt vilde stige
i aarets løb. Og at organisasjoner
som nu stod udenfor muligens
melder sig ind i aarets løb,
men at dette ikke nu kunde
beregnes.
Videre forelaa fra Sekretariatet
en oversigt over de indtil nu
anmeldte og mulig afkommen
de Konfligter.
Hele forelægget besluttedes sam
men med aarsberetningen tilsendt
de udenbys Hovedstyresmedlemmer.
Johan Carlsen Herm. Olsen Harald Jensen
N. Olsen
A. Gundersen //

Møde i sekretariatet den 21-2-1900.
(7 1900) Refereredes indløben skrivelse fra Stenhuggerfor
bundet, se […] i mappen forretningsfører, hr. Sven Mattsen,
hvori meddeltes, at underhandlingen angaaende
Om fra arbeidsgivernes side bebudede
og delvis igangsatte lønsredugtion skulle paabegyndes den 7 marts
førstk.
Forretningsføreren refereredes tillige de af ham til
Træarbeiderforbundet og Stenarbeiderforbundet
afsendte skrivelser i anledning det paa forrige
sekretariatsmøde fattede beslutningen.
Skrivelserne vægte ingen Debat.
Forretningsføreren, hr. D. Jensen, refererede et af man
udarbeidet udkast til motivering, som skulle over
sendes Stortinget, angaaende den af det paa 2
fællesbestyrelsesmøder vedtagne resolution
angående det af ”Norsk fagforbund” forelig
gende lovforslag til kontrolering med indvandre
de arbeidere. Efter en del Debat vedtoges ud
kastet enstemmig, med et af Chr. H. Knudsen
foreslaaet tillæg. (Se mappen […] i map
pen) 8/1900
Chr. H. Knudsen referede [sic] derpaa af ham //

udarbeidet motivering til den af fællesbesty
relsesmødene vedtagne protestresolution mod
94 foreningeres for Stortingens indbragte forslag
til lov om arbeidets frie beskyttelse. (Tuk
thusloven. Saagodsom uden Debat vedtoges ud
kasted i sin helhed med et af D. Jensen fore
slaaed tillæg gaaende ud paa, at arbeiderne
vented den lov sart istandbragt af Stortinget
gaaende ud paa beskyttelse af arbeiderne for
eningsred. (9/1900) Ogsaa denne motivering, medreso
lution, blir at oversende Stortinget.
Begge disse resolutioner med motvering,
blir at søge underskriften paa, af samtlige
forbundstyrelsers og fagforeningers formænd.
Der vedtages at samtlige Lag Sekretariatets
medlemmer underskriver, ligeledes at kun
forbundstyrelsen eller foreningensformand
underskriver.
Kontortiden for forretningsføreren fastsættes
pa kl. 6-8 hver aften alle virkedage. Denne
tid er kombinert med Træarbeiderforbundets
kontortid og blir saaledes indtil viedere at benyt
te Træarbeiderforbundets kontor i 4de Etage
Stængd 20
D. Jensen
A. Pedersen
Sekretær //

Møde i Udvalget for Komiteen
til Forslag til Lov om Voldgiftsretten
den 25/2 - 1900.
Til alle Medllemer af Udval
get var omsendt Udskrift
af det som Udvalget hidtil
har blit enig om.
Man blev enig om at videre
foreslaa: ”Voldgiftsrettens
Omraade begrændses til at
gjelde Spørgsmaal i faglig
Henseende mellem Arbeider
og Arbeidsgivererorganisationer
eller de enkelte Medlemmer
af disse.
Sager som ifølge sin Natur
kan indankes baade for
Haandværksretten og
Voldgiftsretten, skal
først søges bilagt //

med Voldgiftsretten.
Næste Møde afholdes førstk. Søndag Kl. 11.
Fraværende Herman Olsen
H. Jensen
D. Jensen
Sekr. //

Møde i sekretariatet den 28-2-1900
Som deputation, til at overbringe stortinget
den udarbeide og vedtagne protest mod det
fra stortinget indbragte forslag til lov
mod indvandringen, samt tugthusloven,
valgtes Forretningsføreren, hr. D. Jensen,
som ordfører og de herrer A. Pedersen og
H. Jensen.
(Nr. 6/1900) Refereredes tidligere, fra Bagerforbundet ind
løbt skrivelse, hvori oplystes at forbundet
agtet at søge gjennemført en mindsteløns
tarif inden afdelingerne i Kristiansund og
Hønefos. I skrivelsen fremholdtes at for
bundet troede at de skulle faa disse sager
ordnede med overernskomst, muligens ved
at moderere en del paa det opstillede krav
ligesom forbundet troede at det selv kun
de klare udgifterne i tilfælde en kon
fligts udbrud.
Der vedtages at henstille til bagerforbundets
styre at lade sig representere ved næste
sekretariats møde ved sin formand eller
forretningsfører saaledes at sekretariatet derved
kan inholde nærmere oplysninger angå
ende ovennævnte sag, samt den eventuelle //

konfligt her i Kristiania:
(Nr. 10/1900) Behandledes indløbet skrivelse fra
Bødkernes forening, gjennem Træarbeider
forbundet, hvori forlangtes at sekretariatet
skulle skride til bøykotting af National
bryggeriets ølsorten, forandlediget ved
nævnt bryggeris vranvillighed ligeover
for bødkernes forening, ved ordningen
af bødkerarbeidet til bryggeriet.
Træarbeiderforbundsstyret anbefale at bøy
kotning iværksattes.
Efter en langvarig Debat vedtages, efter
forslag fra forretningsfører, at udsætte
sagen indtil videre for, at nærmere op
lysningen kunne tilveibringes.
Som tiltrædende medlemmer til parti
styret valgtes de herrer, D Jensen og
J. Johnsen. Supleanten H Jensen og
J. Jensen. Fraværend J. Johnsen.
1st supleant hr. Harald
Jensen var indkalt i
J. Jensens sted og var
fremmødt.
A. Pedersen
V. Sekretær
D. Jensen
Formand //

Møde i Sekretariatet
den 7.3.1900.
Ifølge beslutning fra forrige
møde var Forettningsføreren for
Norsk Bagerforbund
Herman Olsen tilstede og
redegjorde for de inden forbundet
forestaaende Konflikter.
For Hønefos vedkommende
aflyste han at den almindelige
Ugeløn Alerede nu var Kr. 22-24
og at der kan beskæftiges Svende
og saaledes var det sted Hvor
de hadde de beste udsigter
for at faa den gjennemført den foreslagt
minsteløn. Med hensyn til Kristiania
oplystes der at underhandling
var begynt med mestrenes
organisasjon og at Svendenes
underhandligskomite hafde //

frie hænder. Samt at de var
villige at gaa med paa en
minsteløn af 18 Kr. for nyudlærte mod at
minstelønen forhøiedes til Kr. 27,00
for de ældre Svende.
(11/1900)
Refereredes en Skrivelse fra
Hjulmagernes forening hvori
de spør om de er indmeldt
gejnnem ”De Samvirkende Fagforeninger”
i ”Den Faglige Landsorganisasjon”.
Besluttedes at tilskrive dem at
de ikke var indmeldte og at de
kun kunde blive indmeldte
gjennem Norsk Træarbeider
forbund.
Sagen vedrørende Bødkerne
besluttedes udsat.
Besluttedes at anskaffe en Bren
kasse samt en Kopipresse. //

Fraværende Joh Johnsen Harald Jensen
og Maler Pedersen sistnævnte hadde meldt
forfald.
Mødet hævet
D. Jensen
A. Gundernsen
Formand //

Møde i Komite-Udvalget
for Voldgiftsretten
1Apr. 1900
Der forelaa nu et udarbeidet
Forslag fra Chr. Knudsen,
der skilte sig
fra Flertallets Forslag i
det væsentligste deri, at
der for hvert Hovedforbund
skulde etableres en Vold
giftsret.
D. Jensen kom med et
Mellemforslag, hvormed
der paa hvert Sted hvor
der er Fagforeninger etable
res en Voldgiftsret, der
sammensattes baade af
Stedets Fagorganisation
og hvert Forbundsorgani
sation. Efter nogen //

Diskusion, blev de tilstede
værende Udvalgsmedlemmer
enig i at gaa over til
dette Mellemforslag,
og at sammenarbeide
saaledes alle de fremkomne
Forslag til et, dog saa
ledes at Voldgiftsretten
kommer til at bestaa
af 7 Medlemmer og
Forligsmæglerne vælges af
hvert Hovedfag paa hvert
Sted, 2 fra den samlede
Organisation paa Stedet
en fra Arbeiderne og en
fra Abeidsgiverne og
endelig 2 for hvert Hoved
forbund, en fra Arbeider og
en fra Arbeidsgiverorganisationen.
Hvert Steds Kommunestyre //

vælges i.f.m. Opmand.
Ligesaa blev man enig om at
Magistraten paa hvert Sted
foranstalter Valget paa
Stedes afkaldt i rette Tid.
Det overlades til Sekretæren
D. Jensen at faa istand
det nu
vedtagne udarbeidet til et redigeret
Forslag.
H. Jensen

D. Jensen
Sekr. //

Møde i Komite-Udvalget
til Forslag Voldgiftsretter
25/4 - 1900.
Sekretæren havde sammenar
beidet de foreliggende Forslag
til et, og dette blev
enstemmig vedtaget
ved Afstemming for
hver Paragraf.
Fraværende Chr. Knudsen
H. Jensen
D. Jensen
Sekr.
Til Møde i Voldgiftsko
miteen den 14 Juni 1900
kom kun nogle faa Repræsentanter
hvorfor Mødet udsættes til Onsdag
20 Juni Kl. 8 aftes.
D. Jensen
Sekr. //

Møde i Komiteen
til Forslag om Voldgiftsretter
20/6 - 1900
Sekretæren redegjorde lidt for
Udvalgets Arbeide og man
gik til at behandle de enkelte
Paragr. af Forslaget
§ 1. vedtages enst.
§ 2. ligesaa
§ 3. vedt. enst. med en Redaktions
forandring.
§ 4. enst. vedt.
§ 5. vedt. mod 5 St. der vilde
ha ud Uttrykket ”paa Stedet”
til § 4. tilføiedes:
Forligsraadet fører Protokol.
Efter Indbyredes Overenskomst
leder en af Forligmæglerne For
handlingen.
§ 6 vedtages mod 5 St. //

Som § 7 blev et af Chr. Knudsen
formet Forslag saalydende
vedtat: Den af Kommunestyret
valgte Opmand leder Retters Forhandlingen
og antager en Pro
tokolfører. Protokollen underskri
ves af samtlige Retters
Medlemmer.
§ 8 vedtages.
§ 9. Vedtages med en mindre Redak
tionsforandring.
§ 10. Forkastedes
§ 11. Vedtages med den Foran
dring at 5 Kr. forændres
til 10 Kr. mod 3 St.
Derpaa vedtages et Forslag
af D. Jensen saalydende:
”Indkaldelsen af Parterne for Retten,
eller andre Vidner som Retten
finder fornødend, sker med samme
Lovskraft som ved andre
Rettergang.” //

Knudsen foreslog ag det af
Komiteen vedtagen Forslag
trykkes og oversendes Foreninger
ne. Dette vedt. enst.
D. Jensen foreslog et Tillæg
til Forslaget og det
vedtages at Udvalget
skulde gjennemgaa det og
at dette i Tilfælde skrivelse da
trukkes samledes
og medfølge det øvrige.
Møde i Udvalget besluttedes til førstk. Tirsdag.
D. Jensen
Sekr. //

Møde i Komite-Udvalget
for Voldgiftsretsforslag.
den 26 Juni 1900.
Det af D. Jensen paa Komi
temødet 20/6 fremlagde Tillægsfor
slag blev diskutteret og
Punkterne 1,2 og 3 vedtoges
mod 1 Stemme (Chr. Knudsen).
Punkt 4 og 5 vedtoges
mod Knudsens Stemme.
Punkt 6 og 7 vedtoges
ligeledes mod Chr. Knudsens
Stemme.
Fraværende J. Guldal.
H. Jensen
Chr. H. Knudsen
Herm. Olsen //

D. Jensen
Sekr.

Hovedstyrets Medlemmer:
Fra Træarb. forbundet
Oscar Pedersen Herman Fosgd. 20 /2
Supl. S.A. Boje Dælenensgd. 35 /3
Fra Formerforbundet
Johan Kalsen Nordbygd. 20 (Supl. Sekr)
Supl.
Fra Bogbinderforbundet
Harald Jensen Kirkegaardsgd. 4/3 (Supl. Sekr)
Supl. N. A. Hofgaard Toftesgd. 59 /3
Fra Bagerforbundet
J. Jensen Brugd. 17 /2 (uden Sekr.)
Supl. Herman Olsen Tøiengd. 300 /2
Fra De samv. Fagf. Kr.a
N. Olsen
(Supl. Sekr.)
Supl.
Fra Stenhuggerforbundet
Sven Mattsen Greaaker
Supl. Emil Svedberg Haandv.l. Frøked.
Fra Slemmestad Arbeiderforening
Adam Henriksen Slemmestad
Bødtker
Supl.
Fra Tobaksarbeiderforbundet
A. Christiansen S[…]ubelensgd. 11/4 //

//

Norsk Formerforbund
Forettningsfører M. Nygaard
Hammerborgs Torv 5B
10 Afdelinger
Mangler. Solveien C
Skrædder N. Mittil
Bjerregaardsgd. 68 4
3000 Lønforslag
og frist 1 September. //

