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Vedtekter for NITOs støttefond 
 
 
Vedtatt på representantskapsmøtet den 6. november 1954 med tilleggsbeslutninger vedtatt på 
representantskapsmøtene i 1956, 1958, 1973, 1998 og 2000. 
 
Vedtektene er sist endret i 2013 av Fondets styre.  
 
§ 1 Navn, opprinnelse og ikrafttreden 
 
NITOs støttefond er opprettet første gang ved representantskapsbeslutning den 6. november 
1954. 
 
I fondet er innlemmet: 
 

 NITOs Sikringsfond 
 NITOs Kommuneavdelings Gjensidige Støttefond 
 NITOs Arbeidsledighetsfond 
 Det beløp som gjenstår på egen konto etter innsamling blant medlemmene til de av 

NITOs medlemmer som har vært i streik i 1953 og 1954 (NITOs disposisjonskonto). 
Fondet trer i virksomheten 1. januar 1955. 

 NITOs Velferdsfond og NITOs Internasjonale Solidaritetsfond er slått sammen med 
NITOs Gjensidige Støttefond etter vedtak på representantskapsmøtet i 2000. 

 
 
§ 2 Fondets formål 
 
Fondets formål er å yte økonomisk støtte til medlemmer, enkeltpersoner eller organisasjoner 
etter nærmere gitte bestemmelser i § 8. 
 
 
§ 3 Fondets styre 
 
Hovedstyret i Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon – NITO, er Fondets styre.  
 
 
§ 4 Styrets mandat og plikter 
 
Det påligger styret å føre tilsyn med Fondets midler, anvendelse og plassering i henhold til § 
9. 
 
 
§ 5 Fondets regnskap og beretning 
 
Regnskapet og beretningen forelegges ledermøtet til godkjenning. Fondets prokura meddeles 
de samme som har NITOs prokura. Regnskapet revideres på samme måte som bestemt for 
NITOs regnskap. 
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§ 6 Tap av rett til støtte 
 
Et medlem som ved sin opptreden eller på annen måte skader NITO, kan etter vedtak i 
hovedstyret, tape sin rett til støtte. 
 
Medlemmer som står i kontingentrestanse er ikke berettiget støtte. 
 
 
§ 7 Fondets inntekter 
 
Fondets inntekter utgjøres av:  

 Den av kongressens til enhver tid fastsatte del av medlemskontingenten. 
 Avkastning av forvaltede midler 
 Driftsresultatet av egen fast eiendom 

 
 
§ 8 Fondets bruksområde 
 
§ 8.1 Ved mekling og streik 

 Fondet kan benyttes til streikebidrag til medlemmer.  
 Størrelsen av den økonomiske støtte under en streik bestemmes i hvert enkelt tilfelle 

av styret. 
 Lønnet arbeid under en streik skal oppgis til NITO og dersom summen av mottatt 

støtte og opptjent arbeidsinntekt overstiger den lønn den enkelte hadde ved 
konfliktens begynnelse, skal stønaden reduseres. 

 Fondet kan benyttes til andre utgifter i forbindelse med mekling, streik eller lockout. 
 
§ 8.2 Ved arbeidsledighet 

 Fondets avkastning kan benyttes til å yte økonomisk støtte til NITOs medlemmer 
under arbeidsledighet. 

 Økonomisk støtte kan bare gis til medlemmer med mer enn 2 års sammenhengende 
medlemskap.  

 Søknad om økonomisk støtte må begrunnes og dokumenteres.  
 Størrelsen for støtte ved arbeidsledighet gis i henhold til de til enhver tid gjeldene 

vedtak i styret. 
 Kongressen fastsetter ramme for støtte etter § 8.2 for kongressperioden. 

 
§ 8.3 Ekstraordinære tilfeller 

 Økonomisk engangs støtte kan ytes til medlemmer i en ekstraordinær nødsituasjon. 
Det forutsettes et dokumentert særskilt og kortvarig behov for økonomisk støtte. 

 Økonomisk støtte kan bare gis til medlemmer med mer enn 2 års sammenhengende 
medlemskap. 

 Eventuelle utbetalinger av støtte i etter § 8.3 inngår i rammen for § 8.2.  
 
§ 8.4 Internasjonal solidaritet 

 Fondets avkastning kan benyttes til tiltak som er ment å bedre livssituasjonen for 
ingeniører og teknologer i andre land.  

 Støtte kan også ytes til andre spesielt nødstedte når særlige grunner taler for det. 
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 Støtte til tiltak i henhold til § 8.4 gis etter vedtak i styret.  
 Kongressen fastsetter ramme for støtte etter § 8.4 for kongressperioden.  

 
 
§ 8.5 Andre forhold 

 Fondets avkastning kan benyttes til andre formål innenfor NITOs interesseområde.  
 Forslag under § 8.5 legges fram for kongressen. 

 
 
§ 9 Fondets plassering og utgifter 
 
Fondets kapital bør anbringes på forsvarlig måte etter nærmere bestemmelser. Ved forvaltning 
av midlene må det tas hensyn til at den økonomiske beredskap ikke svekkes med manglende 
likviditet. Likviditeten kan sikres ved egenkapital eller ved beredskapskreditt. 
 
Utgifter i forbindelse med Fondets administrasjon bæres av NITO. Utgifter i forbindelse med 
midlenes plassering bæres av Fondet. 
 
 
§ 10 Endring av Fondets vedtekter 
 
Endring av Fondets vedtekter kan foretas av styret med minst 2/3 flertall.  
 
 
 


