
 

          

 

 

 

 

 

 

LOVER 

for 

OSLO BAKER- OG KONDITORLAUG 
Vedtatt på generalforsamling 9. april 2008 

 

 

§ 1. 

Formål 

Laugets formål er å virke til baker- og konditorfagets utvikling og trivsel. 

 

 

§ 2. 

Medlemmer 

I. Aktive medlemmer. Som aktive medlemmer opptas en hver lovlig drevet baker- og/eller 

konditorbedrift i Oslo eller omegn. Bedriften oppgir hvem som skal representere den i 

Lauget. Har denne forfall, kan bedriften møte med en annen representant. 

 

Ved bindende avstemning har kun de aktive medlemmer stemmerett. 

 

II. Personlige medlemmer. Som personlige medlemmer kan styret oppta: 

 

 1. Innehavere, aktive kompanjonger og personer i lederstilling i medlemsbedrifter 

      etter anbefaling fra bedriften. 

 2.  Tidligere medlemmer som har trådt ut av aktiv virksomhet. 

 

Personlige medlemmer er valgbare til samtlige verv innen Lauget. 

 

 

§ 3. 

Forpliktelser. 

Intet medlem må drive sin virksomhet etter prinsipper som etter styrets skjønn ikke er i 

samsvar med laugets eller medlemmenes interesser, eller stå tilsluttet noen organisasjon med 

slike prinsipper. Ethvert aktivt medlem av Oslo Baker- og Konditorlaug er også medlem av 

Baker- og Konditorbransjens Landsforening, NHO Mat og Drikke og Næringslivets 

Hovedorganisasjon, og må overholde Landsforeningens lover og bestemmelser. 

 

 

 



 

 

 

§ 4. 

Kontingent. 

Den årlige kontingent fastsettes til enhver tid av generalforsamlingen. Medlem som etter 

gjentatte påkrav unnlater å betale sin kontingent eller som ved sin atferd vekker anstøt og 

virker til skade for lauget, kan av styret suspenderes eller ekskluderes etter gitt varsel. Saken 

kan i tilfelle innankes for første ordinære generalforsamling, som med 2/3 flertall kan 

omgjøre styrets beslutning.  

 

Styret kan i særlige tilfelle ved enstemmig vedtak beslutte å ettergi forfalt kontingent , eller 

frita et medlem for å betale kontingent  for fremtiden. 

 

 

§ 5. 

Styret. 

Laugets anliggender ledes av et styre bestående av Oldermann og 4 styremedlemmer. Av 

styrets 5 medlemmer velges inntil 3 på hver ordinære generalforsamling med 2 års 

funksjonstid. 

 

Styret velger selv innen sin midte oldermann og viseoldermann med ett års funksjonstid. 

Styret ansetter laugsskriver og skattmester. 

 

Styret er beslutningsdyktig når minst 2 medlemmer og oldermann eller varaoldermann er 

tilstede. Ved stemmelikhet er oldermannens, eventuelt varaoldermannens stemme avgjørende. 

Laugets styre disponerer over laugets eiendeler. 

 

 

§ 6. 

Generalforsamling. 

Generalforsamling avholdes årlig i tiden 1. mars - 30. april. Innkallelse med dagsorden må 

være utsendt minst 14 dager i forveien. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen 

må være innlevert skriftlig til styret senest en måned før.  Forøvrig skal generalforsamlingen 

behandle følgende saker: 

 

a) Årsberetning. 

b) Regnskap i revidert stand for siste kalenderår. 

c) Fastsettelse av kontingent. 

d) Valg av styremedlemmer. 

e) Ansettelse av revisor. 

Valg av andre tillitsmenn innen lauget. 

Eventuelle saker iflg. §§ 4, 7 og 10. 

 

Valg iflg. d) skal skje skriftlig dersom et aktivt medlem krever det. 

 

I OBKLs styre eller i hver av dens komiteer kan det kun velges en representant fra hver 

bedrift. Medlemmer er ikke valgbare etter fylte 70 år. 

 

Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst sammenkalles av styret eller når minst 1/4 

av de aktive medlemmer forlanger det. 

 



 

 

§ 7. 

Æresmedlemmer. 

Generalforsamlingen kan etter enstemmig forslag av styret utnevne æresmedlemmer. 

Generalforsamlingens valg av æresmedlemmer skjer ved skriftlig votering med minst 3/4  

flertall. Et æresmedlem er fritatt for personlig kontingent. 

 

 

§ 8. 

Faglige utvalg og komitèer. 

I den utstrekning det ansees nødvendig kan der opprettes utvalg og komitèer til å ivareta 

enkelte medlemsgruppers særlig faglige interesser. Utvalgenes innstilling er rådgivende for 

styret. 

 

§ 9. 

Lovendringer. 

Forandringer og tillegg til lovene kan kun skje på den ordinære generalforsamling og med 2/3 

flertall, etter at forslaget er fremsatt som nevnt i § 6, annet ledd. Ved behandling på 

generalforsamlingen kan det fremsettes forslag til andre lovendringer når dette har naturlig 

tilknytning til det fremlagte forslag, hvis styret ikke finner at endringsforslagene er så 

vidtrekkende at de bør utstå til behandling i generalforsamling med lovbestemt utsendelse. 

 

 

§ 10. 

Regnskap. 

Skattmesteren er forpliktet til å vise sitt regnskap når som helst på revisors eller styrets 

forlangende. Det reviderte regnskap for kalenderåret fremlegges på generalforsamlingen til 

godkjennelse. 

 

 

§ 11. 

Protokoller. 

Foruten de regnskaper som føres av skattmesteren, har lauget forhandlingsprotokoll som føres 

ved alle møter og tilstilles alle medlemmer. 

 

 

§ 12. 

Fonds. 

Oslo Baker- og Konditorlaugs Alders- og Sykekasse disponeres etter de regler som er fastsatt 

i Alders- og Sykekassens spesielle lover. 

 

Bevilgninger eller ytelser fra andre fonds skal skje etter fondets spesielle statutter. 

 

 

§ 13. 

Utmeldelse. 

Utmeldelse må skje etter de regler som til enhver tid er gjeldende for medlemskap i Baker- og 

Konditorbransjens Landsforening, NHO Mat og Drikke og Næringslivets Hovedorganisasjon, 

og utmeldelse skjer samtidig i alle organisasjoner. 

 

 



 

 

 

§ 14. 

Oppløsning. 

Vedtak om laugets oppløsning kan bare besluttes på generalforsamling. Forslag må være 

tilstillet alle medlemmer minst 14 dager før møtet. Forslag om oppløsning kan fremsettes av 

medlemmene senest 1 måned før generalforsamlingens avholdelse. Vedtak om oppløsning 

krever 3/4 flertall. Besluttes lauget å oppløses skal det i beslutningen herom samtidig 

bestemmes hvordan det skal forholdes med laugets midler. (Jfr. Alders- og Sykekassens 

lover, samt lovene og statuttene for de forskjellige legater og fond som er knyttet til lauget.) 

 

 

Disse lover trer i kraft fra 26. mars 1969. 

Vedtatt og trer i kraft på OBKLs generalforsamling 3. april 2003.  

Vedtatt og trer i kraft på OBKLs ekstraordinære generalforsamling 25. november 2004. 

Vedtatt og trer i kraft på OBKLs generalforsamling 9. april 2008 


