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1.
Innledning
Nelfos lover § 2 er formulert som en rammebetingelse for opptak av nye medlemmer. I
tillegg har man i alle år hatt behov for en ytterligere presisering og tolkning av disse
betingelsene gjennom bisetningen i første linje «…etter hovedstyrets nærmere retningslinjer».
Retningslinjene vedtatt av hovedstyret i tillegg til selve lovteksten, danner regelverket som
sekretariatet må forholde seg til i forbindelse med medlemsopptak i Nelfo. I tvilstilfeller blir
spørsmål om medlemsopptak behandlet av hovedstyret.
2.
Hovedreglene
Av § 2 i Nelfos lover fremkommer følgende:
a) aktive medlemmer:
"Foretak eller selvstendige avdelinger av foretak som er beskjeftiget med
gjennomføring av oppdrag innenfor elektro, automatisering, informasjons- og
kommunikasjonsteknologi (IKT) og elektronikkfagene, og/eller er beskjeftiget
med drift, service, vedlikehold og kontroll innenfor disse fagene."
3. Kvalitetskrav
Alle nye medlemmer skal etterleve og akseptere Nelfos etiske regler. I forbindelse med
opptak av nye medlemmer stilles følgende krav:
Nyetablerte foretak etter konkurser
Dette behandles som vanlige nyetablerte foretak så lenge det ikke pågår forfølgninger som en
konsekvens av konkursen. I slike tilfeller avventer man behandlingen av disse. I de tilfellene
hvor konkursene kan føres tilbake til uetisk eller ulovlig virksomhet hos den eieren som
etablerer tilsvarende ny virksomhet, skal det nyetablerte foretaket ikke få anledning til å bli
medlem av Nelfo før det er gått minimum ett år.
Lokalforeningenes vurderinger
Det er ofte lokalforeningene som har best kjennskap til foretak som søker medlemskap.
Hovedstyret vil derfor vektlegge lokale innvendinger som går på etiske og faglige forhold og
det forutsettes at foretaket driver lovlig. Slike innvendinger skal være dokumentert i best
mulig grad.
4. Foretak innenfor dagens opptaksbestemmelser § 2
Det er viktig at Nelfo vokser og har en jevn tilstrømming av medlemmer etter hvert som nye
bedrifter oppstår og eksisterende bedrifter utvikler seg til å dekke nye og flere områder innen
installasjonsbransjen. Nelfo har i dag medlemmer innenfor elektroinstallasjon, ekom, heis,
skip og offshore, systemintegrasjon, energi og industri.
Det er viktig at Nelfo fremstår attraktiv for nye segmenter etter hvert som disse utvikler seg.
Typiske eksempler er lokal energiproduksjon og -lagring og alle former for digitalisering
innenfor elektrobransjen. Fremfor å være konkret med hensyn til type firma ønsker
hovedstyret å peke på segmenter innenfor elektrobransjen hvor det er naturlig for Nelfo å tilby
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medlemskap og samtidig sende et signal om at Nelfo ser muligheter og ønsker å vokse i disse
segmentene.

Det er viktig at Nelfo sikrer vekst og utvikler seg i den retning som er best for medlemmene
og bransjen.
Disse retningslinjene støtter opp under den retningen Nelfo ønsker å vokse.
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