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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” .
Retningslinjen 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 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.
Denne formuleringen gjelder etter generalforsamlingens vedtak i år 2000. Dette innebærer en
utvidelse av elektroentreprenørbegrepet som brukes i formålsparagrafen.
3. Kvalitetskrav
Alle nye medlemmer skal etterleve og akseptere NELFOs etiske regler. I forbindelse med
opptak av nye medlemmer stilles følgende krav:
Introduksjonskurs
Alle foretak som tas opp under kategori a, blir underlagt kravet om obligatorisk
introduksjonskurs i NELFO innen ett år fra opptaksdato.
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.
Lokalforeningenens vurderinger
Det er 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. Motstridende forretningsinteresser
Virksomheter som har motstridende eller helt ulike forretningsinteresser med elektrobransjen,
kan ikke opptas. Som eksempler på dette er virksomheter innen offentlig forvaltning,
grossister og bygningsentreprenører med elektroavdeling kun for egne oppdrag.

5. Kombinerte foretak
Kombinerte foretak som foruten installasjon driver med annen virksomhet tilknyttet
elektrofagene kan opptas som medlem. Det forutsettes at hele virksomheten er opptatt som
medlem der dette er integrert i selskapet.
6. Grenseoppgang til andre bransjeorganisasjoner i Norsk Teknologi
Siden opptaksreglene i år 2000 ble gitt en utvidet formulering, er det viktig også å ha et bevist
forhold til opptakskriteriene i andre av Norsk Teknologi organisasjoner. Det bør imidlertid
være medlemmet selv som vurderer hvilken organisasjon det helst vil være medlem av.

7. Foretak innen for dagens opptaksbestemmelser § 2
-registrerte elinstallatører
-everks installasjonsavdeling
-automatiseringsvirksomheter (som for eksempel innen industri, skip og offshore og
bygningsautomatisering
-installatører av alarm/varslingssystemer
-antenne/kabel/TV installatører
-tele/datatekniske foretak
-heisentreprenører
-ventilasjonsentreprenører (mao at dagens medlemmer av NVEF vil kunne inngå som
medlemmer eller i en interessegruppe i NELFO)
-skipselektroforetak
-skipselektronikkforetak
-foretak med hovedformål å drive bemanning/ utleie av elektroteknisk personell ( etter
nærmere gjennomgang og vurdering av søkeren, foretatt av den aktuelle lokalforening)
8. Foretak som hovedstyret må ta stilling til
-systemleverandører (som for eksempel kulde og klima)
-nettverksleverandører
-serviceforetak innenfor elektronikk
-industriforetak med egne avdelinger
-offentlig institusjoner med egne foretak eller avdelinger
-bygningsentreprenørforetaks egen tekniske avdelinger
9. Ikke aktuelle foretak:
-rene produsenter
-grossister
-rådgivere
-utenlandske foretak

