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Avd"

84 av §v" Lantarbetareförhundet,

§1.
Avdelningens ändamål

iir att i,erka för att alla

arbetare, som äro sysselsatta vicl jordbruket, skola samlas i förcning för
att kraftigt kunna bevaka sin rätt samt hiälpa varandra upp till en bättre såväl ekonomisk som
sociai stiillning.

§r)
Inträde.
Morn. 1. Rätt till inträde i avcleiningen liger
varje uranlig och kvinnlig arbetare som mecl siua
kamraters hjälp vill främja organisationens syfte
mot r,åra uiotståndare samt goclkättna Svenska
tr-antariretaref örbLrndets stad gar.

Morr. 2. lnträde och kontingenten till avdelningen bestijmmes för varje kalenticrår vid det
gångna årets sista orclinarie möte.
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§3.
Sarnmanträden'

Mom.

i.

Ordinarie möte hålles en gång i

på dag oclt tid, sorn vid

fÖregående
måuaclen
riröte beslutas; dock äger ordföranden rätt att om
särskilda omständigheter föreligga ändra mÖtet.

Morn. 2. Extra möte är ordföranden skyldig
samrnankalla när merliemmar det fordra,

§4.
Funktioner"

Mom. 1. Skyldighet att rnottaga funktion inom avdelningen tillkomnier varie medleni.
Mom. 2, Va1 av lunktionär skall i regel ske
med slutna sedlar.
Moril. 3. Frånvarande medlem kan även till
funktion väljas.
Mom. 4. Vald funktionär får ei undandraga
sig ett givet uPPdrag.
Morn. 5. KommittÖ, som får uppdrag, skall
vid nästa möte infinna sig och lämna rapport.
Om hinder föreligga för kommitterade att siälva
komma tillstädes, skall genom annan medlem av1ämnas skriftlig redogörelse.
Mom. 5. Blir ordinarie funktionär urståndsatt att vidare lullgöra sitt uppdrag skall vice ledarnot inträda i hans ställe.
l\{om. 7. Är funktionär frånvarande skanl orsaken inrapporteras till styrelse eller kommittd.
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§5.
&trim. 1" Frånvarande furlktionär. sottl ei ttnskar återval, skali, om avsägningen skall hetraktas sor;i gätrlande, inlärnna skriltlig ansökan itled
uppgitt om skälets beskaffcnhet.
Mora. 2, Blil frånvarande medlem vaid, är
han skylciig på bästa sätt tjänstgöra så iänge
funktionen varar.

§6.

1.

Mot medlem, som på någr-rt sätt sÖker skaria ellel hindra organisationen i dess strävande eller hos arbetsgivarert framfÖra vad å tl.tÖtena beslutas eller vad i öririgt hehandlats' Ziger
avdelningen rätt att fÖr varie gång,- efter beslut
å sammänträcle, uttaga bÖter lrch {ordra avtr-lÖl-i
sliväl iniör ntöte soln i Press.
Mom. 2. Medlem, som med villa skolkaL att
betala sin kontingent punktligt, fÖrlorar dem riitt
Ivtrom.

som tillkontmer fullgorJ medlein.
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