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Begripsbepalingen

A. BEGRIPSBEPALINGEN
(verwijzing naar statuten en huishoudelijk reglement)

B. INSTELLING, TAKEN EN ANDERE BEPALINGEN
1. WAT ZIJN LOKALE NETWERKEN
Het algemeen bestuur stelt lokale netwerken in. Lokale netwerken zijn organisatorische verbanden binnen de FNVvereniging. Hierin zijn alle leden-natuurlijke personen ingedeeld (passief aangesloten) en verder leden van de ledenrechtspersonen die zich daartoe hebben verenigd of aangemeld. Zij zijn woonachtig in hetzelfde gebied.

2. SPREEKRECHT LEDENPARLEMENT
Als tot een lokaal netwerk 1500 of meer actief aangemelde leden behoren, kan het lokale netwerk om toegang bij het
ledenparlement vragen op grond van artikel 35.1.d van de statuten. Een lokaal netwerk dat toegang heeft tot het
Ledenparlement op grond van de statuten, heeft tevens spreekrecht.
Alleen leden die zich actief hebben aangemeld bij een netwerk tellen mee voor het aantal leden op basis waarvan het
netwerk toegang heeft tot het ledenparlement.

3. VERZOEK OM INSTELLING
Een groep leden kan het algemeen bestuur verzoeken een lokaal netwerk in te stellen.

4. ALGEMEEN BESTUUR BESLIST
Het algemeen bestuur beslist over het instellen, wijzigen en opheffen van een lokaal netwerk.

5. GRONDEN OM TOT INSTELLING TE BESLUITEN
Het algemeen bestuur neemt zijn besluit om een lokaal netwerk in te stellen alleen indien sprake is van, respectievelijk
wordt voldaan aan:
a. een motivering van het verzoek om het beoogde lokaal netwerk in te stellen;
b. 	draagvlakcriteria gebiedsindeling: Het gebied van het in te stellen netwerk biedt voldoende slagkracht, staat dichtbij
de leden en is herkenbaar;
c. draagvlakcriteria deelname leden: een overzicht van
- het aantal leden dat actief aan het beoogde lokale netwerk gaat deelnemen, zoveel mogelijk uitgesplitst naar
sectorale afdelingen;
- de deelnemers van de netwerkvergadering waarin het besluit genomen is over het verzoek om een netwerk in te
stellen;
- de deelnemers aan de netwerkvergadering waarin het activiteitenplan /begroting goedgekeurd is.
d. 	de doelstellingen van het lokale netwerk en hoe die passen binnen de doelstellingen, het werkterrein en het
beleidskader van de FNV zoals opgenomen in het meerjarenbeleidsplan;
e. 	een programma, vertaald in een activiteitenplan;
f. een begroting van de kosten van de activiteiten en de benodigde faciliteiten;
g. een omschrijving van de organisatie en de wijze van besluitvorming van het beoogde lokale netwerk;
h. een omschrijving van de samenstelling en taken van, en de bevoegdheidsverdeling in het bestuur;
i. de wijze waarop de verkiezing van het netwerkbestuur plaatsvindt.
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Instelling, taken en andere bepalingen

6. INDELING LOKAAL NETWERK
Lokale netwerken worden ingedeeld op basis van grenzen die samenvallen met de grenzen van één of meer gemeente(n),
waarbij rekening wordt gehouden met samenwerkingsverbanden van gemeenten.

7. WIJZIGING OF OPHEFFING LOKAAL NETWERK
Een lokaal netwerk kan aan het algemeen bestuur verzoeken om het netwerk te wijzigen wat betreft zijn samenstelling
en/of geografische indeling, of om het op te heffen. Het algemeen bestuur neemt zijn besluit om een lokaal netwerk te
wijzigen of op te heffen pas nadat hierover een algemene ledenvergadering van het betreffende lokale netwerk bijeen is
geweest en deze vergadering zich over het verzoek tot wijziging of opheffing heeft uitgesproken. Ingeval sprake is van de
wens tot wijziging van het lokale netwerk, dienen tevens de onder punt 5 genoemde gegevens en informatie ter zake het
gewijzigde Lokale Netwerk aan het Algemeen bestuur te worden overlegd, alvorens het Algemeen Bestuur kan besluiten
tot wijzigen.

8. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN LOKAAL NETWERK
Tot de taak van een lokaal netwerk behoort:
• het bevorderen van de betrokkenheid van de leden;
• het onderhouden van contact met de leden in het algemeen;
• het mobiliseren van leden voor vakbondsactiviteiten;
• c ollectieve, sectoroverstijgende belangenbehartiging op lokaal of regionaal niveau. Zoals het stimuleren van sociaal
lokaal beleid, binnen de beleidskaders en prioriteiten van het algemeen bestuur en ledenparlement;
• het jaarlijks vaststellen van inhoudelijke speerpunten
• betrokkenheid bij individuele belangenbehartiging zoals belastingservice;
• het organiseren van scholings-, discussie- en themabijeenkomsten en jubilarishuldigingen.
• Regionale arbeidsmarkt

9. VAKBONDSHUIZEN
Vakbondshuizen bieden ruimte aan activiteiten van lokale netwerken, afhankelijk van de regionale situatie.

10. WIJZE VAN BESLUITVORMING
De leden van het lokale netwerk bepalen op basis van democratische uitgangspunten op welke wijze het lokale netwerk
zijn taken en bevoegdheden uitvoert. Het bestuur van het lokale netwerk geeft hier leiding aan en ziet hier op toe.

11. BESTUUR LOKAAL NETWERK
Een lokaal netwerk kent een bestuur dat op democratische wijze is gekozen door de leden van het lokale netwerk. De
verkiezingen vinden plaats in een daartoe uitgeschreven lokaal netwerkvergadering, dan wel schriftelijk of via
elektronische weg. Het netwerkbestuur geeft leiding aan de taken en verantwoordelijkheden van het netwerk en draagt
zorg voor het functioneren ervan. De zittingstermijn van bestuursleden bedraagt 4 jaar. Een bestuurder uit het lokale
netwerk kan maximaal 1 maal herkozen worden voor nog een nieuwe zittingstermijn.

12. PLANNEN
Het lokale netwerk ontwikkelt en bepaalt de inzet van zijn beleid binnen de beleidskaders van algemeen bestuur en
ledenparlement, en legt deze vast in een activiteitenplan en -begroting..

13. WIJZE VAN FINANCIERING
De financiering van de lokale netwerken gebeurt op basis van het activiteitenplan. Bij dat plan hoort een begroting. De
toekenning van de middelen vindt plaats binnen de budgetsystematiek .
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14. VERANTWOORDING AAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN LEDENPARLEMENT
Het lokale netwerk informeert het algemeen bestuur en ledenparlement regelmatig over de algemene gang van zaken in
het lokale netwerk. Dit doet het lokale netwerk via het jaarverslag en evaluaties van het beleid van het lokale netwerk.

15. WERKGROEPEN
Het bestuur van een lokaal netwerk kan besluiten tot het instellen van werkgroepen. Deze werkgroepen bestaan uit leden
en richten zich op onderdelen van de activiteitenplan.

16. OVERGANGSSITUATIE
De leden die administratief zijn ingedeeld bij de huidige afdelingen van de bonden in het ongedeelde deel, worden
administratief op dezelfde geografische basis ingedeeld in de nieuwe lokale netwerken, tenzij het betrokken lid aangeeft
bij een ander netwerk ingedeeld te worden.
In afwijking van het bepaalde in artikel 5, wordt de startpositie van een lokaal netwerk bepaald door de huidige
kadergroep(en) op lokaal niveau, met name de woonafdelingen van de bonden in het ongedeelde deel en de groepen van
FNV Lokaal. Zolang er geen gekozen bestuur is, zetten de samenwerkende lokale groepen in hetzelfde gebied een
coördinatiegroep op. Deze groep fungeert vanaf 1 januari 2015 als interim-bestuur en wordt aangeduid met ‘aspirant
lokaal netwerk’. Haar taak is om de verkiezingen van een gekozen bestuur voor te bereiden en de lokale
vakbondsactiviteiten te coördineren en entameren, al dan niet via tijdelijke werkgroepen van leden.
Deze bepaling vervalt per 1 januari 2016.

C. REGISTER (NADER IN TE VULLEN)
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