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I dagene den 25. til 2H. mai aiholdtes landsorgani
sationens 3. kongres og har det paa dennc valgte sekre
tariat fungeret i den rorløbne periode. nemlig: 

A. Pedersen som formand og forretningsfører, J . .Jol1n
::;CJl som viceformand og Sverre Iversen som sekretær. 
ovrige sekretarialmedlemmer Rich. Hansen, Kristen Tørres . 
. /. .lensen og M. ygaard. .3die uppleant. hr. 1). Jensen. 
har været indkaldt til sekretari.atets møder adskillige gange, 
gru nuet rorfaldsanlJleldelse fra sekretariatets medlemmer. 
Han fungerede saaledes 7 uger i træk under .1. .Jensens 
fravær paa agitationsreise for bagerforbundet. Den paa 
I-:ongressen valgte I ste suppleant, hr. H. Jensen, nægteue 
hestemt at møde, hvilket nødvendiggjorde .J. suppleants 
imlkaluelse. Til et enkelt mode har ogsaa -l. suppleant. 
hr. .\, .Iuel, været indvarslet. Til partistyret har fra 
sekretariatets side været tilforordnet Joh. Johnsen og Hich. 
Hansen. I et ar si ne første møder eHer landsmødet valgte 
parti st yret som tilforordnede til sekretariatet d'hrr. H. 0ster
holdt og K, Kristensen. 

Hr. 0sterholdt meldte imidlertid til sekretariatct, umid
delbart efter at han var \'aJgt, at han grundet sine private 
gjøremaal ikke kunde tage sæde i sekretariatet og K, Kri
stensen l11ødte kun paa et å to møder, hvorefter ogsaa 
han ror vandt. Partistyret l11aatte da paa et senere mode 
vælge nye tilforordnede og valgtes da hr. G. Sethil, der 
var uen eneste ar partistyrets medlemmer, udenom de tid
ligere valgte, SOI11 opfyldte bestemmelsen i landsorganisa
tionens love om, at de fra pariistyret tilforordnede skal 
være medlem af en fagorganisation, 
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rra rartisl\Tet har saaledes i perioden kun været 
tilforordnet en n;and. hvilket til sine tider kan forvolde 
ubehageligheder ved aUemningen i sager og spørgs
maal. hvor lO opfalninger kan gjøre sig giældende. 

Da ?et nu i to a.ar har vist sig umuligt for parti
styrei al laa 2 mand tllforordnel sekretariatet. som lovene 
foreskriver, og da der ogsaa er andre mindre heldige fore
teelser vedrørende det etablerede samarbeide. finder sekre
tariatet, at denne sag bør tages op til behandling af hoved
styret, og om fornødent paa lanåsorganisationens første 
kongres. tor mulig al faa en bedre ordning istandbraQ"t. 

I den forlobne lid siden kongressen har sekretariatet 
afholdt 20 møder og hovedstyret har afholdt I møde. 
hoved_agelig for at fatle bestemmelse om, Iwad der videre 

kulde g,iores ianledning t'-;orsk arbeidsgiverforenings brud 
raa overenskomsten ai I. november I CJ02. 

Til sekretariatet er i perioden indløbet 122 skiveI-
ser -- i hele aaret 322 og afsendt SH i aaret 1 24 

amt I f) cirkulærskrivelser i el anlal al .11 () i hele 
aaret .32 i et antal at H2l. 

lalt er _aaledes fra sekretariatet udscndl 3b8 skri
velser i hele aaret 1 14.3. Protokollen over kongres
sens forhandlinger er trykt i 1000 ek emrlarer og de n\'e 
love i et antal af ()OOO. 

-

Protokolleme er tilstillet de I ilsluttede organisalioner i 
et antal tilsvarende :; til hver enkelt forening og ."i til 
hvert forbundsstyre; lovene er tilstillet organisationerne med 
.:; til hver enkelt forening og .S til hvert forbundsstyre. 
Grundet de økonomiske forhold fandt sekretariatet-at 
maatle ia tsætte en pris af 3 ore pr. ek 'emrlar af lovene 
for det anta!. som organisationerne maatte {1nske udover det 
ovennævnte. En lIerhed af organisationerne har da senere 
anskaffet ig lovene til uddeling blandt medlemmernc. 

Den paa kongressen vedtagne beslutning. der ra a
lagde 'ekret�riate� at søge igangsat en ny fællesagitation. 
Ilar sekretariatet Ikke kunnet realisere. da kongressen ikke 
gav anvlsnll1g paa midlerne lil samrnes iværksættelse. 
Sekretariatet har gjentagne gange havt sagen. opre til 

behandling. l11en har ikl<e sed sig istand til at skaffe mid
ler tilveie. Et fællesl110de med rorbundsstyrclserne til drøf
telse af sagen vil blive afholdt i den nærmeste fremtid. 

J henhold til de nye love har sekretariatet ved for
manden ladel udarbeide et chema med tilhorende rroto
kol for ortageise og indførelse af statistik vedrørende kon
flikter, og det er sekretariatets mening. at denne statistik 
og�aa skulde søges optaget i de nu udenom landsorgani
satIOnen staacnde organisationer, saaledes at statistik O\'er 
alle konflikter kunne samles i landsorganisationcns statistik
protokol. 

J !lcnhold til kongressens beslutning har ligeledes 
sekretariatet ved rormanden ladet udarbeide et ensartet 
statistiksystem. anvendeligt inden samtlige organisationer. 
I den. anledning har 3 tællesmoder med repræsentanter rra 
samtlige forbund styrclser været afholdt, og de udarbei
dede schemaer med tilhørende protokoller har her været 
dmftet og af. forl�lIndsstyrejserne senere blevet godkjendle. 
og har samtlige torbund paa 2 nær besluttet at anskaffe 
det . u�arbeidcde tatistikl11a�eriale og begynde at ortage 
stahstlken allerede fra Il1deværende aars begyndelsc. 
.\\aterialet cr nu under arbeide. < • 

En ruldstændig redegjørelse for dette statistiksvstem 
vil senere blive afgivet i ., ocie:t1-Demokraten". 

. 

. De to �or.bund. der ikke har sluttet sig til det udar
beldede stallstlksystel11 er: Norsk jern- og metalarbeider
forbund. der selv har et tilsvarende s\,stem inden sit 
midte i virks�mhed. samt sporveisrunktionærernes forbund . 
der p�a �e g.\orte henvendelser ikke har værdiget lands
orgamsabonen noget svar. .Jern- og metalarbeiderforbundet 
har il�lidlertid lovet. at de paa grundlag af sit sta/istik-
111atenale skal

. 
søge at skaffe landsorganisationen de for

onskede oplysnmger. sam' el hver maanecl som hvert aar 
I anledning kongressens beslutning om. at sekretariatet 
skulde tage linder overveielse det fra Model nedkernes for
ening i �ris�ania for kongressen indbragte forslag 0111 
landsorgal1lsationens omorganisering. har sekretariatet endnu 
I11tet foretaget. grundet de øvrige g,inremaal. men denne 



:ag vil i den nærme te fremtid blive taget under over
\'eielse. Efter kongressens beslutning har sekretariatet til
skre\'�� Nor k arbei�sgivedorenings central styre og forlangt 
voldgltL ret nedsat til paadømmelse af eventuel erstatning 
til de al' landsorganisationernes medlemmer, der i strid 
med overenskomsten med arbeidsgiverforeningen under 
lockouten i Bergen J QO.3 blev udelukket og samtidig blo
kere! for arbeide andetsteds. Herpaa har nævnte central
styre svaret. at de ikke var sig bevidst at ha begaaet 
noget brud paa (werenskomsten. hvorfor de ikke fandt at 
kunne lade sagen afgjøre ved voldgift. 

Sekretariatet har videre i sagens anledning den .3 J . 
juli atsendt en fornyet skrivelse til arbeidsgiverforeningen. 
og i denne afæsket centralstyrets tandpunkt til. om sym
patistreiker fra arbeidernes side kommer ind under nævnte 
o\'erenskomst. hvilket 'ekretalialet formeneI' de ikke kan 
gjøre efter den praksis. som arbeidsgiverne har udvi.1 
overfor de angjældende medlemmer af landsorganisationen 
ved Bergenslockouten. 

Paa denne skrivelse har sekretariatet til dato ikke 
Illodtaget noget svar; eiheller paa den til samme central
styre sendte skrivelse at l il. oktober. hvori efter hoved
st:rets beslutning af 1 l .  oktober forlanges en komite ned
sat t il re\ ision af overenskomsten af l. november J <J02. 
for at fremtidige rivninger angaaende dennes torstaaelse. 
saavidt mulig kunde undgaaes. 

H\'is en tilfredsstillende ordning i denne sag ikke er 
opnaaet med arbeidsgi\'erforeningen inden J . •  iuli l (j04 vil 
overenskomsten blive opsagt i henhold til hovedstyrets 
be lutning af 1 J. oktober. Fra departementet for det indre 
har � el<ret�ria.tet 1110dtaget et forslag til lov 0111 offentlige 
arbeidsan\'lsnlllgskontorer. og har sekretariatct til dette 
gjort de anl11ærkninger og bragt i forslag de forandringer. 
S0111 fandtes l10dvendig til fuld betrvggelse for arbeidernes 
interesser. 

-

Den .3. internationale konferance mellem de fOl'skjel
lige landes faglige centralorganisationer afholdtes i Dublin 
uen 7. juli \ lIO,3. og var landsorganjsationen paa denne 
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repræsenteret ved formanden. Protokollen over de der 
førte forhandlinger er senere trykt og omsendt til de til
sluttede organisationer. En mere indgaaende redegjorelse 
fra konterancen blev aY formanden afgivet paa hovedstyrets 
møde den Il. oktober. 

Landsorganisat ionen har ligeledes efter indbydelse 
ladet sig repræseniere ved viceformanden. .Joh. Johnsen. 
paa den svenske landsorganisations kongres og afgav 
Johnsen redegjorelse henor paa samme hovedstyremøde. 

I anledning en mellem j or k havne- og transpOli
arbeiderforbund og ,) udenol11 forbundet staaende foreninger 
opstaaet tvI. t vedrørende foreningernes evcntuelle indmeldelse 
i forbundet. blev sekretariatet anmodet om at forsøge en 
mægling mellem partcrnc. i hvilken anlcdning sekretariatet 
sammenkaldte repræsentanter saavel fra forbundsstyret som 
foreningerne. og under mødet lykkedes det at faa parterne 
til at nærme sig mer hinanden og vil forhaabentlig det 
endelige resultat blive. at de 3 foreninger melder sig ind 
i forbundet og dette igjen narest i landsorganisationen. 

Da man fra patiistyret intet endeligt svar havde er
holdt paa den ar det tidligere sekrctariat gjorte henvendelse 
om an ætteise af en faglig medarbeider i .. oC.-Demokr.". 
blev partistyret i en ny skrivel e afæsket svar herpaa. [ 
sit svar udtaler parti styret. at de skulde have sin opmærk
somhed henvcndt paa sagen. men kunde fortiden ikke gaa 
til  en saadan ansætteise grundet økonomiske vanskeligheder. 

Sekretariatet i forbindelse med panistyret har til 
stortinget ved aUl'ets udgang fornyet sit i 1902 indgivne 
andragende 0111 statstilsklld til arbeidcrorganisationernes 
arbeidsledighedskasser. l den anledning er der senere af 
formanden paa grundlag af inclhentede oplysninger hos de 
angjældcnde organisationer udarbeidet en oversigt over 
arbeidsledighedskassernes \'irksomhed i J 90.3. og fremgaar 
det af denne. at arbeidsloshcden har øget i en uhyggelig 
grad siden J lJ02. 

Efter andragende fra Arbeidernes aktietrykkeri bevil
gede sekretariatet trykkeriet et midleliidigt laan af streike
fondet stort kr. J 000. Beløbet skal lilbagebetales med 
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likvidering i trykningsarbeide, og vil uen st orre del af 
b�løbet ?Iive afbetalt nu ved tr) kningen af endel af stati
st! kl11atenellet, beretning og regm;kab m. \'. 

Paa foranledning har ekretariatet besluttet at ud
gifterne ved voldgiftsretter i anledning konflikter bæres af 
vedk. org?nisation: dog saaledes at landsorganisationen 
bærer lIdgIfterne tIl det af sekretariatet udnævnte volgifts
medlem. 

Til de efter konflikten paa Orkcualsøren blevne ar
b�idsløse .har en frivillig indsamling været iværksat. og 
vIi man al· regnskabet :;unne se resultatet. 

F or større konflikter har man siden kongressen været 
·kaanet. Foru?�n 10�k�1I.te� overfor formerne i 

.
Bergen. 

samt �lUrerkontlIkten I KnstIanssand. uer begge paagik ved 
afslutnll1gen af forrige Ileretning og �om begge blev af
sluttet en kort tid efter kongressens afholdelse med seir 
for arbeidel'lle. har landsorganisationen egentlig kun havt 
en �onflikt. uer

. 
har ført til arbeidsstanusning, nemlig S0m

arbeIdernes trelk ved Den norske hesteskosømfabrik. 
. J)cn�e konflikts aarsag \'ar noget eicndommelig og 

s�
.
lavlut Vides den for.te i sit slags her i landet. Den 

gJalut nemlig en indirekte lon.reduktion. fremkommet ved 
indforelsen af et elelvis nyt sorterings- og kontrol ystem 
\'ed snlllsllleunlngen. hvorved arbeiderne formente at tabe 
ca. .1 (l " " af sin tidli!!'cre erholdte lon. Denne" Il gjorde 
�rbcldcrne krav paa at erholde i tillæ�' til de gamle priser. 
1
,
lge�ol1l de forlal1�te, at faa sig lldleveret eller op laaet i 

la.bnkken pa�� et .tor arbeiderne let tilgjængelig sted, den 
gja:ldende pnstant, saa de til cnlll'er tid selv kunde kon
trollcre. at de fik sig llubetalt efter farifcn Ill. v,. hvilket 
de tidligere var aL kaaret fra. da tarifen beroede pua fabri
kens kontor. 

Efter at diver e forhandlinger var fort melleIll arbeids
lllandsiorbllndet og fabrikcns disponent, uden at fore til 
noget

, 
resultat, ble\' �rbeidet nedlagt den 29. august af  

s
,
amtllge sOlllsmcde. Ialt 4 0  mand. hvoraf . �  I gifte med 

tll�ammen l I H bom under I;) aar at forsørge, 
Siden blev eler gjentagne gange lar ogt forligsmæg-
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ling, men disse strandet hver gang paa, at arb.eidsgiver
foreningens rorligsmæglere erklærede de af arbeldsmands
rorbundet valgte forligsmæglere for inhabile, idet de hævdet, 
at forbundet var part i sagen. Efter anmodning fra arbeids
giverforeningens formand opnævnte da sekretariatet 2 mand 
af sit midte som forligsmæglere. og ertcr 3 forhandlings
møder blcv man enige 0111, at undergive konflikten voldgifts
argjørelse i henholdt til overenskomsten mellem organ isa
tionerne af I. november I ()02. 

\' oidgiftsretten tilkjendte arbeiderne .11 /� pct. 10ns
forhøieise. Forud for voldgiftsretten blev parterne enige 

om en overenskomst gjældende for l et - aar ad 

gangen, og hvori blandt andet blev bestemt, at tarifen 
skulde opslaaes i fabriken saaledes som af arbeiderne 
krævet. Seiren blev altsaa arbeidernes, omend ikke helt i 
den udstrækning, som de oprindelig havde gjort kra\' paa. 

l onflikten arsluttedes 6. novembcr. Grundet konflikten 
blev 82 ar fabrikens øvrige arbeidere arbeidsløse fra 25 . 
november. Udgifterne ved denne konflikt vil sees af 
regnskabet. 

Af konflikter, der ikke har rørt til arbeidsstansninger, 
har dcr været rølgende: 

Inden Skotoiarbeiclenorbundet har der været 3 kon

Il ikter, hvoraf de 2 var med hr. H, Solberg og begge 

O'jaldt, at hr. Solberg ikke overholdt tarifens bestemmelser. 

13egge disse konflikter blev bilagt ved forhandlinger til 
arbeidernes foreløbige lilfredshed. Den "die konflikt gjaldt 
en afskedigel?e paa Norsk Skofabrik, der efter arbeidernes 
opfatning var foretaget Llde).uk�ende af. I�ensyn til, at ved
kommende var en ar organlsallonens ttllIdsmænd. Da der 
fra fabrikens side efter arbeidernes opfatning gjordes sta
dige forsog paa indirekte at komme organisationen tillivs. 
krævet arbeiderne gjen nem forbundet at faa sat en stopper 
for denslags trakasserier, 

Forhandlinger blev da indledet med fabrikens dis
ponent, hvor en repræsentant fra sekretariatet deltog. Men 
midt linder forhandlingerne lod det slore flertal af fabrikens 
:trbeide:e sig lokke til at ur der krive en kontrakt, hvori 
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de bandt sig for 3 maaneders opsigeLe. Dermed ode
lagde arbeiderne sel" udsigterne til en ordning af forholdet, 
og det hele endte med en fiasko. 

. En ved Akers teglverk opstaaet konflikt i anledning 
arbeidernes krav paa 20 pet. lønsforhøielse endte med 
forhandling melJem vedk. arbeidsgiver og arbcidsmands
forbundet med, at arbeiderne blev tilstaaet ;; pet. 10nsfor
høieise. Konflikten omfattet 23mand. 

lv\elJem formerforbundet og �ylands værksted saa det 
ogsaa ud ril at en konflikt skulde opstaa, idet \'ærkstedet be
gyndte at ville paah'inge formerne akkordarbeide, hvilket 
disse modsatte sig indførelsen af. Imidlertid stilnet det 
successivt af, idet at den gamle ordning blev bibeholdt. 

. \'ed forhandling melJem l'v\urerforbundets afdeling i 
LarvIk og mestrene sammesteds fik svendene en god tarif 
gjennemfort i afvigte sommer. 

En konflikt mellem ArbeidsmandsforblIndet og .Joh. 
Næsser paa Snaroen opstod, grundet en af hr. Næsser 
foretagen lønsreduktion overfor 2 fyrbødere, hvilken red llk
tion forbundet mente stod i strid med den gjældende over
enskomst. Forbundet forlangte histen afgjort ved voIdatf!, 
og gik denne i arbeidernes favør, saaledes a! arbeid�rne 
fik bibeholde sin tidligere lon. 

Af ekstrakontingent i perioden har kun været ud
skrevet SD øre til dækkelse af de af sekretariatet bevilgede 
bel.ob af kr. 2000.00 til loek-outen i Sverige og til be
strldelse af de første udgifter ved sømarbeiderstreiken. Da 
det imidlertid senere viste sig, at sidstnævnte konflikt blev 
mere langvarig end den fra forst af saa ud til, blev der 
yderligere udskrevet en ekstrakontingent af sa øre pr. 
medlem. 

Efter andragende fra tenhllggerforbllndet har sekre
tariatst eiterbevilget kr. 50.00 til 5 af de i streiken i 1902 
deltagende. 

. Den i forrige beretning omtalte. af Kr.a spigerværks 
disponent mod landsorganisationen reiste injuriesag. der 
for meddomsretten forelobig endte med formanden fri
findeise og tilkjendelse af sagsomkostninger, endte for 
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høiesteret med det resultat, at meddomsrettens dom blev 
annuleret og formanden ilagt sagsomkostninger til hr. Wikt. 
Anderson med kr. 300.00. Da hr. Anderson, SOI11 hoved
grund for sin appel til høiesteret angav, at han dermed 
vilde søge at faa sagen op til fornyet og til realitets
behandling i meddomsretten. skulde man jo ventet. at han 
i henhold til høiesterets afgjørelse havde forfulgt sagen 
videre og forsagt at afvaske sig de beskyldninger, der var 
reist mod ham. J\\en efter en derom hos hans advokat 
indhentet erklæring. havde hr. Anderson frafaldt at tage 
sagen op til ny behandling. Intet i realiteten er deJior 
afgjort i denne sag. der har koste landsorganisationen et 
beløb af 500 kr. 

Af eventuelt forestaaende konflikter til kommende 
vaar og sommer skal vi nævne: 

Tariftorslag for sag- og høvleriarbeiderne ved tor
gadens høvleri er godkjendt til fremsætteise udpaa vaaren. 

Derefter har maleme i Trondhjem faaet godkjendelse 
til at opsige sin tarif. der løber ud 6. april, og søge en 
n)' saadan gjennemført paa nærmere fastsatte betingelser 
og reservationer . Malerne i Kristiania ligedan. 

Et rorslag til tarif for mUl'arbeiderne gjennern arbeids
mandsforbundet er ligeledes godkjendt til fremsættelse for 
arbeidskjøberne Ild paa vaaren i forbindelse med et lig
nende for murerne sammesteds, da man mente. at disse to 
ting maatte løses i fællesskab. da begge disse arbeids
grenes arbeidere jo er uløselig knyttet til og afhæn
gige af hverandre. 

Blikkenslagerne i Kristiania har ogsaa taaet godkjen
deise paa en af foreningen tagen beslutning om tarifens 
opsigelse til udløb l ste juli. da mesterne efter derom 
fra svendene stillet forslag, etklærte sig uvillige til at for
nye den nu gjældende overenskomst for et tidsrum ar 
tre aar. 

kotøiarbeiderforbundet har ogsan faat godkiendelse 
til at søge tarifmæssige arbeidsforhold gjennemført ved 
SaJomons skofabril< i Kristiania til kommende sommer. 
Et fra samme forbund til sekretariatet indgivet andragende 
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0111 godkjendelse af tarif for arbeideren ved De forenede 
skofabriker i Drammen vil ar sekretariatet blive afgjort 
snarest. 

Samtlige forannævnte krav er af sekretariatet god
kjendt til gjennemforelse under nærmere fastsatte rorudsæl
ninger og med reservat ioner. SOIll vi ikke her skal nævne. 

J\\an har godt haan om at det meste af det fore
slaaende vil løbe aY lIden konflikt, idet de krav, der i 
samtlige tilfælde stilles fra arbeidernes side, er saa rimelige, at 
man forventer at en ordning vil komme istand ved for
handlinger i de fleste tilfælde, 

Grundet de uforlldseede store udgifter, som den af
holdte kongres forvoldte, i forbindelse med andre uforlld
seede store udgifter har administrationskontingenten ikke 
strukket til at dække disse, hvorfor sekretariatet har seet 
sig nødsaget til af streikefondet at optage et nyt laan paa 
uOO kroner. 

Hvad medlemsantallet angaar, saa kan kun meddeles, 
at dette saaatsige har holdt sig konstant siden kongressen, t hvilket vel hovedsagelig har sin aarsag i de flaue tider � med den store arbeidsløshed, Iigesom der jo heller ikke 
har været igangsat nogen agitation i større ud5trækning. I I 
Paa dette misforhold vil det forhaabentlig i indeværendc , 
aar blive raadet bod, saa vi ved næste beretning kan 
meddele om et stærkt fOfl'lget medlemsantaJ og forøvrigt 
fremgang og trivsel for vor centraJorganisation. 

Kristiania den l. januar l IJO-l. 

For sekretariatet 

..A... Pedersen. 



Ekstrakt af regnskabet fOl' Arb.s fagl. landsorganisations 

Indlæg/: 

Kassebeholdning tra 15. mai 
Træarbeiderforbundet. administr.kont 
Stenhllggerforbundet, do. 
Formerforbundet, do. 
BogbinderforblIndet do. 
l\l\alerforbllndet do. 
Bagerforbundet do. 
M lIrerforblIndet do. 

kotøiarbeiderforbllndet do. 
ArbeidsmandsforblIndet do. 
Hvidgarvernes forening do. 
Murarbeidernes do. 
Fvrstikarb.s do. 
Hånskemagernes do. 
Telefonarb.s do. 
Korkeskjærernes do. 
Blikkenslagernes .. do. 
Renovationsarb.s " do. 
Logarvernes do. 

lIkkervarearb.s do. 

Indtægter ar seksaen under kongressen 
Salg ar love 

<J 7 .. 30 

10 5 . 80 

116.50 

34.00 

66.30 

14 1. 50 

41.80 
67.00 

R07.70 

2. DO 
12 .00 

14.40 

5.50 

16.00 
10.00 
Ib.7ll 

1 2.00 

5.00 

I,J.OO 

Tilskud til udgifterne i anl. spørsmaalet om 
oprettelse at et indu tri- og arbeidsraad: 

Norsk jern- O: metaJarbJorbund . 20.00 

.. skrædderforbllnd 10.00 

Det norske arbeiderparti . 20.00 

Refunderet ai .I . Johnsen efter agitation. 
Laan ar streikekassen . 
UndersklId (balance) . 

532.H l 

I 51'14.:;0 

97.00 

4 2. 1 5  

50.00 

20.75 

()OO.OO 
I i ..lO 

2 9H.h I 

administrationskasse fra 15. mai 1903 til 1. januar 1904. 

Kontorrekvisita . 
Tryksager 

Udgijl: 

Abonnement paa aviser og tidsskrifter . . . 
Løn til forretningsforeren. 7J/� md. a kr. 150.00 
Repræsentations- og reiseudgifter . 
Porto . 
Ekstra kontorarbeide . 
Bevilgning til revisorer og sekretær 
Til agitation . 
Teleton 
Husleie 
Udgifter ved kongressen . 
Oversættelsesarbcide . 
Assliranceprælllie . 
Advokat Hazeland ror opJysninger 
Industri- og arbeidsraadkomiteen 
r�cgis(ratorer tor avisudklip 
En revisionsstelllpel 
Diverse 

• 

75.34 

251.18 

38.40 

1125.00 

443.95 

19.00 

34.00 

45.00 

5 5.35 

40.00 

192.00 

491.40 
5.00 

2.75 

25.00 

79.00 

6.66 

7.60 

7.98 

2 944.61 



Status pr. 

Inventarkonto 
Kontorrekvisita 

Aktiva: 

Love, kongresprotokoller m. v. . : . . . 
'kiferlækkernes forening. admlnistrationskontin-

gent ror 3 kvartaler efter 10 medlemmer 
Balanc (underskudl 

47S.no 

150.00 

1 00.00 

7.50 

1 267.50 

2000.00 

1. januar 1904 .. 

Passilla: 

Laan at streikekassen . 2000.no 

2000.00 

Pr. 1. januar 1904. 

A. Pedersen, forretningsfører. 

Regnskab og status er revideret og befundet i orden. 
Bankbøger og kassebeholdning efterseet, tillige de indtægter. 
som er indkommet i 1904 amt udgifter. 

Kristiania den 2:�. januar 1<)04. 

[(ar! [(ris/en en, HerlIl. ()/sell, j. JHyllre. 
revi orer. 



Ekstrakt af streikekassens regnskab 

Ifldlægf: 

Kassebeholdning [ra l;). mai 
Bogbinderforbundet. ekstrakont. . 
Træarbeiderrorbundet, restance med 

ekstrakont. til pigerklipperkon
flikten . 

Træarbeiderforbundet. ekstrakont. 
Formerforbundet. do. 
MalerforblIndet. do. 
Stenhuggerforb .. ek trak.-re tance 

Do. ekstrakont. . 
Bagerforbundet. do. 
.\�urerforbundet. do. 
Arbeidsmand torb.. do. 

kotøiarbeiderforb., do. 
Hvidgan'ernes forening 
.\\urarbeidernes do. 
F\'Ltikarb.s do. 
Himskemagerne. do. 
Telefonarb.s do. 
Korkeskjærernes do. 
Bliken.lagernes do. 
Heno\·ationsarb.s do. 
Logarvernes do. 
_ lIkken·arearb.s do. 

141.00 

415.00 

405.50 

500.00 

.324.00 
72S.0S 

280.75 
669.00 
1.14.65 

,3251.00 

212.50 

9.00 

.')0.00 

72.00 

22.50 

40.00 

45.00 

60.00 

40.00 

35.00 

.36.2.'i 

Frivillige bidrag til arbeiderne paa Orkedalsøren 
Arbeidsmandsforbundet restbeløb paa laan 
Fri\'illige bidrag til lock-outen i verlge 

-1/)41.1.'\ 

74MUO 

,390.13 

S26.40 

11.00 

1.3 0.'6.H6 

fra 15. mai 1903 til 1. januar 1904. 

Ue/gift: 
Formerne i Bergen, underst. under lock-out 
Murerne i Kr.sand, streikeunderstøttelse . 
De lIdelukkede træarbeidere i Bergen 
Arbeid mandsforb. til arb. paa Orkedalsøren 
Til lock-ollten i Sverige . 
Porto . 
Sømarbeiderne i Kr.a, streikeunderstøttel e . 
Efterbevilgning til stenhuggerstreiken i Kr.a 
Trykning af streikestatistikschemaer. protokol 

og bidragslister m. v .. 
Telegram til Sverige . 

agsoillkostninger i sagen med spigcrværkets 
disponent, Wiktor Anderson . 

Udgifter ved forligslllægling og voldgift i søm
arbeiderstreiken . 

Laan til Arbeidernes aktietrykkeri . 
Do. - administrationskassen . 

Kapitalbeholdning 1-4-04. pr. balance 

750.00 

112.00 

150.00 

26().OO 

2000.00 

1.68 

2 4;;6.00 

SO.OO 

145.75 

2 OS 

50n.00 

47.50 

I 000.00 

600.00 

4 QS.'i.8H 

13036.R6 



Status pr. 

Afltil'a: 

Cdest:laende fordringer: 
])e samv. fagf.. Kr.a ekstrakontingentrestance I -L5S.'jC/ 

� .=' 2 .2() Tobaksarbeidertorbundet do. 
kifertækkernes forening do. 

'-aan til Arbeidernes aktietrykkeri . 
Do. - administrationskas 'en 

Kapitalbeholdning l I O-! . 

-l.=' . . 'i() 
J OOD.OO 

2()()().()() 
.j(};');'.HH 

9l}()l). I .) 

1. januar 1904. 

Passil'(/ : 

Arbeidsmandsforbundet til arbeiderne paa Orke-
dalsøren 124. I ,) 

Kapi talbeholdning og udestaaende fordringer 
pr. balance ()78;'i.()() 

9909.1.3 

Pr. l. januar l ()()4. 

A. Pedersen, forretningsfører. 

I�egnskab og status er revideret og befundet i sin 

orden. Bankbøger og kassebeholdning efterseet, tillige de 
indtægter og udgifter. _om er indkomlllet i 1904. 

Kristiania den 23. januar 1004. 

I(arl Kristensen. Hermall O/ ell, O. Myhre. 
revisorer. 


