NORSKE MEIERIFOLKS
LANDSFORENING
Interessert i flere opplysninger?

NML - en organisasjon for deg?

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

NORSKE MEIERIFOLKS LANDSFORENING
Nils Hansens vei 8
0667 Oslo
Tlf.: 23 00 27 10
E-post: firmapost@nml.no
Internett: www.nml.no

Innmeldingsskjema finner du på
www.nml.no
eller ved å henvende deg til NMLs sekretariat.

Norske Meierifolks Landsforening (NML)

ble dannet i 1914, og er i dag den nest største fagforeningen innen meieriindustrien.
NML er en frittstående og partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon.
Organisasjonens hovedformål er å ivareta medlemmenes økonomiske, faglige og
sosiale interesser i deres arbeidsforhold.
Utdanningsspørsmål og kompetanseutvikling (etter- og videreutdanning) er
sammen med arbeidet for best mulig lønns- og arbeidsvilkår samt pensjonsbetingelser for medlemmene sentrale og prioriterte arbeidsområder for foreningen.

Organisasjonen

Landsmøtet som holdes hvert annet år og består av 35 valgte utsendinger samt foreningens hovedstyre, er NMLs høyeste myndighet.
NML ledes av et hovedstyre på 7 medlemmer, 6 valgt på landsmøtet samt fellestillitsvalgt.
Sekretariatet er i Oslo.
NML har 5 lokale avdelinger:
• Sønnenfjelske Meierifolks Forening
• Meierifolklaget Sør
• Meierifolklaget Vest
• Midt-Norge Meierifolk
• Nord-Norges Meierifolks Forening

Tillitsvalgtapparat

På arbeidsplasser hvor NML har medlemmer, kan det i henhold til Hovedavtalens bestemmelser etableres en ordning med bedriftsvis tillitsvalgte. Organisasjonen har tillitsvalgte
ved ca. 40 bedrifter/enheter i meieriindustrien, som bistår medlemmene i spørsmål som
angår forhold knyttet til arbeidsplass eller medlemskap.

Hovedavtale - overenskomstforhold

NML har Hovedavtale med NHO og følgende 2-årige overenskomster: Funksjonæravtalen NHO/NML og Meierioverenskomsten NHO Mat og Drikke/NML – som regulerer
medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår i perioden.

Hvem omfattes av NMLs overenskomster?/
Hvem kan bli medlem?

Overenskomstene gjelder for alle NMLs medlemmer ansatt i bedrifter og organisasjoner
innen meierisamvirket. Medlemmer i andre bedrifter innen f.eks. privat meieri- og -næringsmiddelindustri samt i leverandørindustrien kan også bli omfattet av avtalen gjennom
såkalt tiltredelsesavtale eller ved å bli enige lokalt i den enkelte bedrift.
NMLs overenskomster omfatter alle ledere, mellomledere og alle kategorier fagfolk, herunder fagoperatører/personer med fagbrev, som er ansatt i en av de ovenfor nevnte bedrifter/organisasjoner. Ervervet realkomptanse kan erstatte kravet om yrkes-/fagutdanning.
Innmeldingsskjema finner du på www.nml.no eller ved å henvende deg til NMLs
sekretariat.
Er du i utdanningsfasen og tar sikte på en jobb i meieriyrket, er du selvsagt velkommen
som studentmedlem!

Hva kan NML tilby deg?
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et interessant og bredt sammensatt faglig nettverk og sosialt fellesskap
overenskomster som sikrer deg en lønnsutvikling på linje med andre fagfolk i bransjen
assistanse i lønns- og arbeidstvister - evt. juridisk bistand
rådgivning vedr. ansettelses- og arbeidskontrakter
medinnflytelse på, og informasjon om, din arbeidsplass gjennom bestemmelsene i
Hovedavtalen
lokal tillitsvalgt som blir din kontaktperson på arbeidsplassen
faglige foredragsmøter og temadager med bedriftsbesøk
deltagelse i nordiske meierifaglige kongresser og
meieriproduktutstillinger
kompetansemidler til faglige formål, så som etterutdanning, studieturer og deltagelse i
faglige møter/kongresser m.v.
stipendiemuligheter for studieturer i inn- og utland
kollektiv gruppeliv- og ulykkesforsikring
advokatforsikring i Legal24
mulighet for andre, og rimelige forsikringer gjennom NMLs avtale med Tryg.
fagtidsskriftet ”Meierposten” 6 ganger pr. år.

Foreningens representasjon i andre fora
NML er representert i styret for:
- MP Pensjon (Øjvin Falch)
- TINEs konsernstyre (Jeffrey Thomas)

Internasjonalt samarbeid

NML har jevnlig kontakt med sine nordiske søsterorganisasjoner og er også fast
representert i Nordisk Meieriteknisk Råd som har som hovedformål å arrangere nordiske meierikongresser. Videre er NML medlem av AEDIL (Association of European
Dairy Industry Learning), en europeisk meierifolkorganisasjon, som bl.a. arbeider
med utvekslings- og stipendprogram, foruten meierifaglige utdanningsspørsmål.

Kan NML være et aktuelt alternativ for deg?
Alle arbeidstakere bør ha en organisasjonsmessig tilknytning i dagens gjennomregulerte samfunn. Å være organisert er en form for forsikring i ethvert
arbeidsforhold. Solidaritet og fellesskap med yrkeskolleger gir styrke!
Kanskje kan et medlemskap i NML være noe for deg?
Vi legger vekt på å være en serviceinnstilt og jordnær medlemsorganisasjon.
Vi bestreber oss derfor på å opprettholde god kontakt og ryddige forhold både
med arbeidsgivere og våre enkeltmedlemmer.

