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25års medlemskap 

Tildeles året etter i forbindelse med et årsmøte eller et annet arrangement. FLT 

kjøper inn gullemaljert nål, hvor 25 år er markert i nålen.  

Avdelingene står for gjennomføring og invitasjon. Der hvor dette ikke er 

gjennomførbart, sørger avdelingen for at jubilanten får nålen tilsendt. 

FLT sender denne ut etter forespørsel fra avdelingene. 

 

40års medlemskap 

Tildeles året etter i forbindelse med et årsmøte eller et annet arrangement. FLT 

kjøper inn LO-nål og diplom med signatur fra LO-leder og Forbundsleder. 

Avdelingen står for gjennomføring og invitasjon. Der hvor dette ikke er 

gjennomførbart, sørger avdelingen for at jubilanten får nål og diplom tilsendt. 

FLT sender dette ut etter forespørsel fra avdelingene 

 

50års medlemskap 

Tildeles året etter i forbindelse med et årsmøte eller et annet arrangement. FLT 

kjøper inn gullemaljert nål, hvor 50 år er markert i nålen. I tillegg lager FLT en 

«diplom» med hilsning fra Forbundsleder 

Avdelingen står for gjennomføring og invitasjon. Der hvor dette ikke er 

gjennomførbart, sørger avdelingen for at jubilanten får nål og hilsning tilsendt. 

FLT sender dette ut etter forespørsel fra avdelingene 

 

 



60 og 70-års medlemskap  

Tildeles året etter i forbindelse med et årsmøte eller et annet arrangement  

FLT legger til rette for at det kan tildeles jubilanter som har 60 og 70 års 

medlemskap.  

Avdelingen kjøper selv nål i FLT’s nettbutikk. 

Avdelingen står for eventuell gjennomføring. 

 

   

 

Pioneren 

 Kriterier for tildeling av "Pioneren": 
 
"Pioneren" er en særlig utmerkelse som forbundsstyret kan gi til medlemmer som har gjort 
en ekstraordinær innsats for forbundet og fagbevegelsen/arbeiderbevegelsen generelt. 
Avdeling eller region fremmer søknaden for forbundet. Søknaden behandles av 
administrasjonen, som vurderer/innstiller overfor forbundsstyret. Der vilkårene ikke 
oppfylles, gis avslaget administrativt. Avslag som er gitt administrativt kan ankes til 
forbundsstyret. 

 

Følgende kriterier legges til grunn for tildeling av "Pioneren": 
 

1. Kandidaten må tidligere ha mottatt gullnålen for 25 års sammenhengende medlemskap i 
LO. 

 
2. Det kreves at medlemmet har hatt tillitsverv i klubb/avdeling/ forbundet. 

 

Medlemmet skal også ha hatt sentrale verv i forbundsstyret, forbundets 
representantskap, kontrollkomiteen eller LOs representantskap. Representasjon ved 



landsmøter, LO- kongresser, styret for Folkets Hus, i seksjonsråd, i AOF eller Samorg. 
Vil også telle ved vurderingen. 

 

3. Medlemmet kan også ha vært politisk aktiv ved deltakelse i eksempelvis 
kommunestyre, formannskap, fylkesting eller Storting i minimum en 
periode. Styreverv i fylkesparti og/eller kommuneparti kan også telle ved 
vurderingen. 

 
4. "Pioneren" er en utmerkelse som gis omkring den tiden kandidaten avslutter et 

aktivt tillitsvalgtarbeid, og kan kun vurderes gitt til den som har gått ut av 
aktivt tillitsmanns/yrkesaktivt arbeid. Bare unntaksvis kan statuetten vurderes 
tildelt tidligere. 


