Protokoll Unionens tredje ordinarie kongress
11-15 oktober 2015
1. Kongressens öppnande
Unionens ordförande Cecilia Fahlberg hälsade ombuden och gästerna välkomna samt höll ett
öppningsanförande.
Parentation förrättades för att hedra minnet av de under kongressperioden avlidna medlemmar
och anställda.
Förslag till beslut
Att
förklara Unionens tredje ordinarie kongress öppnad
Beslut
Att

förklara Unionens tredje ordinarie kongress öppnad

2. Rapport angående val av kongressombud
Förbundssekreterare Leif Nicklagård föredragande på punkten.
Antalet kongressombud är fördelade på regionerna i förhållande till det antal yrkes- och
egenföretagarmedlemmar som var registrerade i regionen 30 september 2014.
Kongressombuden har utsetts på respektive regionråd som hölls i april 2015.
Förslag till beslut
Att
godkänna rapporten
Beslut
Att

godkänna rapporten

3. Upprop av kongressombud
Förbundssekreterare Leif Nicklagård föredragande på punkten.
Kongressens ledamöter har vid ankomsten hämtat sina namnlappar och blivit registrerade och
räknas därmed som närvarande. Eventuella ersättare har noterats i deltagarförteckningen.
Ombud som inte registrerats räknas som ej närvarande och har avmarkerats i
deltagarförteckningen
Förslag till beslut
Att
denna registrering får ersätta upprop
Beslut
Att

godkänna uppropet
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4. Kongressens stadgeenliga kallande
Förbundssekreterare Leif Nicklagård föredragande på punkten.
Enligt stadgarna § 8.2 ska kallelse sändas till regionerna senast 28 februari. Kallelse och
kongresshandlingar skall sändas ut till ombuden senast en månad innan kongressen.
Första kallelsen till regionerna skickades ut 27 februari. En andra kallelse skickades ut 8 maj.
Handlingar fanns tillgängliga digitalt 30 juni och kompletterades med valberedningens förslag
den 11 september
Förslag till beslut
Att
godkänna att kallelse och handlingar skickats i stadgeenlig ordning
Beslut
Att

godkänna att kallelse och handlingar skickats i stadgeenlig ordning och
därmed förklara sig i behörig ordning kallad

5. Kongressens offentlighet
Kongressen har enligt stadgarna att ta ställning till om kongressen ska vara offentlig.
Förslag till beslut
Att
godkänna att kongressen är offentlig
Beslut
Att

godkänna att kongressen är offentlig

6. Val av mötesfunktionärer
Valberedningens sammankallande Anne Thelander föredragande på dagordningspunkt 6.1 till
6.7.

6.1. Val av ordförande för kongressen
Valberedningens förslag till beslut
Att
till ordförande för kongressen välja Marina Åman, Stockholm, Per Winbladh,
Bergslagen, Christine Lindström, Öst, och Thomas Fanberg, Mellannorrland
Beslut
Att

välja Marina Åman, Stockholm, Per Winbladh, Bergslagen, Christine
Lindström, Öst, och Thomas Fanberg, Mellannorrland, till ordförande för
kongressen
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6.2. Val av sekreterare för kongressen
Valberedningens förslag till beslut
Att
till sekreterare för kongressen välja Axel Lindersson, Elisabeth Bull, Patrik
Magnusson och Nelly Wellrot Lång
Beslut
Att

välja Axel Lindersson, Elisabeth Bull, Patrik Magnusson och Nelly Wellrot
Lång till sekreterare för kongressen

6.3. Val av protokolljusterare
Kongressens protokoll justeras av kongressordförandena jämte två justerare.
Valberedningens förslag till beslut
Att
till justerare välja Susann Danielsson Lindberg, Västerbotten och Per-Gustaf
Hellstrand, Dalarna
Beslut
Att

välja Susann Danielsson Lindberg, Västerbotten, och Per-Gustaf
Hellstrand, Dalarna till justerare

6.4. Val av rösträknare
Valberedningens förslag till beslut
Att
till rösträknare välja Ronny Andersson, Värmland, Eva Cedervall Finn, Östra
Sörmland/Gotland, Solange Nordh, Gävleborg, och Jaqueline Maier Chávez,
Uppland
Beslut
Att

välja Ronny Andersson, Värmland, Eva Cedervall Finn, Östra
Sörmland/Gotland, Solange Nordh, Gävleborg, och Jaqueline Maier
Chávez, Uppland, till rösträknare

6.5. Val av granskningsutskott
Valberedningens förslag till beslut
Att
till granskningsutskott välja Anders Holger-Nilsson (ordförande), Göteborg,
Anny Bustos Teljebäck, Mälardalen, Åsa Liljedahl, Uppland, Henrik Vahldiek,
Småland, Conny Knudsen, Sydväst, och Cecilia Gåije (sekreterare)
Beslut
Att

välja Anders Holger-Nilsson (ordförande), Göteborg, Anny Bustos
Teljebäck, Mälardalen, Åsa Liljedahl, Uppland, Henrik Vahldiek,
Småland, Conny Knudsen, Sydväst, och Cecilia Gåije (sekreterare) till
granskningsutskott
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6.6. Val av beredningsutskott
Valberedningens förslag till beslut
Att
till beredningsutskott välja Anette Eriksson (ordförande), Småland, Stefan
Andersson, Öst, Jonas Bister, Gävleborg, Erik Boij, Skaraborg/Väst, Karin
Johansson, Sydväst, Mari Johansson, Sjuhall, Sonja Johansson, Norrbotten,
Robin Kullberg, Uppland, Annica Näslund, Mellannorrland, Claes Tullbrink,
Stockholm, Annika Westerlund, Sydost, och Anna Jormin (sekreterare)
Beslut
Att

välja Anette Eriksson (ordförande), Småland, Stefan Andersson, Öst, Jonas
Bister, Gävleborg, Erik Boij, Skaraborg/Väst, Karin Johansson, Sydväst,
Mari Johansson, Sjuhall, Sonja Johansson, Norrbotten, Robin Kullberg,
Uppland, Annica Näslund, Mellannorrland, Claes Tullbrink, Stockholm,
Annika Westerlund, Sydost, och Anna Jormin (sekreterare) till
beredningsutskott

6.7. Val av ekonomiutskott
Valberedningen genom Anne Thelander informerar om att Linus Hannedahl, Stockholm, som
är föreslagen i valberedningens utskickade förslag inte är närvarande vid kongressen och
därmed inte valbar. Valberedningen föreslår istället välja Kristina Hovlid, Stockholm, till
ekonomiutskottet.
Valberedningens förslag till beslut
Att
till ekonomiutskott välja Kenneth Lund (ordförande), Göteborg, Glenn Edlund,
Mellannorrland, Maria Almqvist, Västerbotten, Kristina Hovlid, Stockholm,
Stefan Hämäläinen, Skaraborg/Väst, och Per Malmquist (sekreterare)
Yrkande/nominering:
1. Stefan Öberg, Småland (Marita Holkko, Småland)
2. Pierre Pettersson, Öst (Jonas Blomqvist, Öst)
3. att ekonomiutskottet kan adjungera ytterligare nominerade till utskottet (Anette
Eriksson, Småland)
Votering genom sluten omröstning och rösträkning.
Kenneth Lund (ordförande), Göteborg: 245
Maria Almqvist, Västerbotten: 204
Glenn Edlund, Mellannorrland: 198
Stefan Hämäläinen, Skaraborg/Väst: 190
Kristina Hovlid, Stockholm: 185
Stefan Öberg, Småland: 100
Blankröst, : 64
Blankröst, : 63
Blankröst, : 54
Pierre Pettersson, Öst: 33
Blankröst, : 27
Blankröst, : 2
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Röstberättigade: 278
Angivna röster: 273
Ej angivna röster: 5
Beslut
Att

Att
Att

efter sluten omröstning välja Kenneth Lund (ordförande), Göteborg, Maria
Almqvist, Västerbotten, Glenn Edlund, Mellannorrland, Stefan
Hämäläinen, Skaraborg/Väst, och Kristina Hovlid, Stockholm till
ekonomiutskott
enhälligt att välja Per Malmquist (sekreterare) till sekreterare i
ekonomiutskottet
bifalla yrkande att ekonomiutskottet kan adjungera ytterligare nominerade
till utskottet

7. Fastställande av dag- och arbetsordning
Förbundsstyrelsen genom Peter Hellberg yrkade att lägga till en ny dagordningspunkt 33:
Medel till avtalsmobilisering.
Yrkande:
1. Yrkande tillbakadraget
2. Yrkande tillbakadraget
3. Yrkande tillbakadraget
4. Yrkande tillbakadraget
5. Lägga till ny dagordningspunkt 33. Medel till avtalsmobilisering på dagordningen
(Peter Hellberg, Förbundsstyrelsen) (bifall)
Förslag till beslut
Att
bifalla yrkande #5 att lägga till ny dagordningspunkt 33. Medel till
avtalsmobilisering
Att
anta förslaget till dag- och arbetsordning för kongressen med gjorda tillägg
Beslut
Att
Att

enhälligt bifalla förbundsstyrelsens yrkande om ny punkt 33. Medel till
avtalsmobilisering
enhälligt anta dag- och arbetsordning för kongressen med föreslaget tillägg
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DEN KOMMANDE KONGRESSPERIODEN
8. Arbetsmiljöpolitisk plattform inklusive motioner
Gun Karlsson, förbundsstyrelsen, föredragande för förbundsstyrelsens förslag till
Arbetsmiljöpolitisk plattform.
Förslag till beslut
Att
fastställa Unionens arbetsmiljöpolitiska plattform
Beslut
Att

fastställa och anta Unionens arbetsmiljöpolitiska plattform med gjorda
ändringar och tillägg

Yrkande:
1. Uppdatering av layout. Första stycket inledning sid 1. Vi yrkar på att textens layout
som enbart består av stora bokstäver ändras till normal text (små och stora bokstäver)
(Marie Strandberg, Småland) (avslag)
2. Kommunikatör får välja layout. Yrkande. Uppdra åt kommunikatör att välja layout
(Kenneth Lund, Göteborg) (bifalla)
Beslut
Att
Att

avslå yrkande #1
bifalla yrkande #2

8.1 Rubrik 1 Må bra på och av arbetet
Beslut
Att

bifalla förbundsstyrelsens förslag

8.2 Rubrik 2 En god psykosocial arbetsmiljö blir viktigare
Beslut
Att

bifalla förbundsstyrelsens förslag

8.3 Rubrik 3 Ansvar för arbetsmiljön
Yrkande:
1. Lägg till TID som en faktor att bedriva ett SAM-arbete. Lägg till TID i att-satsen, inte
bara kompetens och befogenheter på sidan 8. (Stefan Borg, Stockholm) (bifall)
Beslut
Att

bifalla yrkande #1

8.4 Rubrik 4 Inflytande och arbetsmiljöombuden
Yrkande:
1. Borttag av text Fackliga arbetsmiljöombud. Andra stycket, andra meningen sid 8.
Gammal text: Arbetsmiljöombuden är fackliga representanter men representerar
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samtliga anställda inom sitt skyddsområde, de samverkar med arbetsgivaren för att
uppnå en god arbetsmiljö. Ny text: Arbetsmiljöombuden representerar samtliga
anställda inom sitt skyddsområde, de samverkar med arbetsgivaren för att uppnå en
god arbetsmiljö. Motivering, Finns inget krav på att det är en fackligt ansluten som är
arbetsmiljöombud. (Marie Strandberg, Småland) (avslag)
2. Borttag av text Arbetsmiljöombud är fackligt förtroendevalda. Sista stycket under
Unionen anser:, sid 10. Gammal text: Arbetsmiljöombuden är fackligt förtroendevalda
och ska ha tät kontakt med den lokala Unionenklubben där sådan finns. Ny text:
Arbetsmiljöombuden är förtroendevalda och ska ha tät kontakt med den lokala
Unionenklubben där sådan finns. Motivering: Finns inget krav på att
arbetsmiljöombud ska vara fackligt ansluten. (Marie Strandberg, Småland) (avslag)
3. Yrkande tillbakadraget
4. Sista meningen före punkterna Unionen anser. På arbetsplatser utan Unionenklubb är
det viktigt att Unionens regionkontor och arbetsmiljöombud håller en tät kontakt.
(Glenn Edlund, Mellannorrland) (bifall)
Beslut
Att
Att

avslå yrkande #1 och #2
bifalla yrkande #4

8.5 Rubrik 5 Samverkan och systematik
Beslut
Att

bifalla förbundsstyrelsens förslag

8.6 Rubrik 6 Bästa möjliga kunskapsläge
Beslut
Att

bifalla förbundsstyrelsens förslag

8.7 Rubrik 7 Företagshälsovård med kvalitet
Beslut
Att

bifalla förbundsstyrelsens förslag

8.8 Rubrik 8 Trygghet i samhället
Beslut
Att

bifalla förbundsstyrelsens förslag

Motion 25 Motion om solidarisk arbetstid
Motionens attsats(er):
Att
målet för den genomsnittliga arbetstiden skall minska med 10 % fram till 2026.
Att
Arbetstidsförkortning görs till en prioriterad fråga i avtalsrörelser, då
konjunkturen medger detta
Yrkande:
1. Yrkande tillbakadraget
2. Bifall till motionen i sin helhet (Truls Johannesson, Göteborg) (avslag)
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3. Första att-satsen ska besvarad. Region Stockholm anser att första att-satsen ska vara
besvarad. (Swante Holm, Stockholm) (avslag)
Propositionsordning:
Attsats 1: #2 att bifalla attsatsen mot #3 att besvara första attsatsen. Bifall #3 att besvara
attsatsen. Ställs mot förbundsstyrelsens förslag att avslå attsatsen. Bifall förbundsstyrelsens
förslag att avslå attsatsen.
Attsats 2: #2 att bifalla attsatsen mot förbundsstyrelsens förslag att attsatsen överlämnar till
nästkommande förbundsråd som har att behandla avtalsfrågor inför avtalsrörelse. Bifall
förbundsstyrelsens förslag att överlämna attsatsen till nästkommande förbundsråd som har att
behandla avtalsfrågor inför avtalsrörelse.
Beslut
Att
Att

avslå första attsatsen (bifall förbundsstyrelsens förslag)
andra attsatsen överlämnas till nästkommande förbundsråd som har att
behandla avtalsfrågor inför avtalsrörelse (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 26 Värna vår fritid
Motionens attsats(er):
Att
Unionen lägger upp en långsiktig strategi på hur vi ska jobba med
arbetstidsfrågan
Att
Unionen jobbar med frågan på en bred front och även i samarbete med andra
fackförbund om så behövs
Beslut
Att
Att

första attsatsen anses besvarad (bifall förbundsstyrelsens förslag)
beakta andra attsatsen (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 27 Motion angående kunskaps- och resurscentrum samt oberoende samtalsstöd
för personer som utsätts för kränkande särbehandling
Motionens attsats(er):
Att
Unionen verkar opinionsbildande för att ett kunskaps- och resurscentrum införs
med syfte att sprida kunskap, utbilda och stödja den som kränks
Att
Unionen skapar en möjlighet till ett oberoende samtalsstöd för medlemmar som
känner sig kränkta/mobbade, likt det som Vision har infört, samt
Att
Unionen tillsammans med Vision verkar för en heltäckande lag mot mobbning
Yrkande:
1. Jag har dessvärre jobbat på en arbetsplats där det förekom kränkande särbehandling,
hos min förra arbetsgivare. Cheferna och företaget ville inte göra någonting åt saken,
eftersom förövaren ansågs vara för viktig. Den som var drabbad blev dessutom nekad
att gå till företagshälsovården. Vår medlemstidning Kollega har skrivit en artikel om
vad som hände hos min förra arbetsgivare, och precis som motionären skriver har
Kollega lyft problemet ett flertal gånger. Många drabbas av kränkande särbehandling
för att arbetsgivare inte kan eller vill göra någonting åt saken och då behövs ett
kunskaps- och resurscentrum som drabbade kan vända sig till. Dessutom behövs en
instans som sprider kunskap och utbildar och tar ett samlat grepp om just kränkande
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särbehandling (till skillnad från andra som arbetar med arbetsmiljö generellt). Yrkar
på bifall till första att-satsen. (Kenneth Straschko, Sydväst) (avslag)
Beslut
Att
Att

beakta första attsatsen (bifall förbundsstyrelsens förslag)
attsats två och tre anses besvarade (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 28 Mer semester åt alla
Motionens attsats(er):
Att
verka för sex veckor semester
Att
verka för fler semesterdagar
Yrkande:
1. Bifall (Kenneth Straschko, Sydväst) (avslag)
2. Att anse motionen beaktad (Erik Boij, Skaraborg/Väst) (avslag attsats 1, bifall attsats
2)
Propositionsordning:
Attsats 1: yrkande #1 att bifalla attsatsen mot yrkande #2 att beakta attsatsen. Bifall #2 att
beakta attsatsen. Ställdes mot förbundsstyrelsens förslag att attsatsen överlämnas till nästa
förbundsråd som har att hantera avtalsfrågor. Bifall förbundsstyrelsens förslag efter votering
med rösträkning.

Attsats 2: yrkande #1 att bifalla attsatsen mot yrkande #2 att beakta attsatsen. Bifall yrkande
#2 efter votering med rösträkning att beakta attsatsen. Ställdes mot förbundsstyrelsens förslag
att attsatsen överlämnas till nästa förbundsråd som har att hantera avtalsfrågor. Bifall yrkande
#2 att beakta attsatsen.
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Beslut
Att
Att

första attsatsen överlämnas till nästkommande förbundsråd som har att
behandla avtalsfrågor (bifall förbundsstyrelsens förslag)
beakta andra attsatsen

Motion 29 Arbetsmiljöarbete i konsultföretag och liknande verksamheter
Motionens attsats(er):
Att
Unionen verkar för en förändring i regelverket för arbetsmiljön så att det tydligt
pekar ut arbetsgivaren i konsultföretag som ansvarig för konsultens totala
arbetsmiljö. När den anställde utför arbete i ett kundföretags verksamhet skall
konsultens arbetsgivare vara skyldig att försäkra sig om att arbete hos
beställaren är tillräckligt säkert ur alla aspekter, inte bara fysiska hälsorisker, för
de konsulter som skall arbeta där
Att
Unionen verkar för att ta fram en fungerande modell för förebyggande
arbetsmiljöarbete i konsultföretag där konsultens hela arbetsmiljö beaktas
Yrkande:
1. Första att-satsen beaktas. Unionen Småland yrkar på att första att-satsen beaktas. (JanOlov Viklund, Småland) (avslag)
Beslut
Att
Att

avslå första attsatsen (bifall förbundsstyrelsens förslag)
andra attsatsen anses besvarad (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 30 Inflytande över den egna arbetstiden
Motionens attsats(er):
Att
Unionen skall arbeta aktivt för att hitta former för bättre hantering av
schemalagd arbetstid
Att
Unionen skall verka för att ge medlemmarna inflytande över sin egen arbetstid,
istället för att bara tacka och ta emot
Att
Unionen skall verka för att heltid ska vara möjligt för alla som önskar t ex
genom att alla tjänster i grunden skall vara heltid och ev deltid bara används
undantagsmässigt under begränsad, överenskommen tid
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Yrkande:
1. Yrkande tillbakadraget
2. Vi yrkar bifall på andra att-satsen. (Magnus Engvall, Småland) (avslag)
3. Bifall och beaktande. Jag yrkar bifall till andra att-satser och på att tredje att-satsen ska
beaktas. (Daniel Landin, Småland) (avslag)
4. Vi yrkar på beaktande av andra att-satsen. Östra Sörmland Gotland (Lars Jansson,
Östra Sörmland/Gotland) (avslag)
5. Yrkar beakta på första att-satsen (Theres Sysimetsä, Stockholm) (avslag)
Beslut
Att
Att
Att

första attsatsen anses besvarad (bifall förbundsstyrelsens förslag)
beakta andra attsatsen (bifall förbundsstyrelsens förslag)
tredje attsatsen överlämnas till nästkommande förbundsråd som har att
behandla avtalsfrågor (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 31 Utländska chefer med personal och arbetsmiljöansvar!
Motionens attsats(er):
Att
Unionen utreder frågan om detta är förenligt med AML
Att
Unionen verkar för att ge stöd till förtroendevalda att agera i frågan
Yrkande:
1. Vi yrkar att andra att satsen ska beaktas (Marie Strandberg, Småland) (bifall)
Beslut
Att
Att

första attsatsen anses besvarad (bifall förbundsstyrelsens förslag)
beakta andra attsatsen

Motion 32 Arbetstidsförkortning
Motionens attsats(er):
Att
Unionen verkar för att fler ska ha möjlighet till arbetstidsförkortning
Att
Unionen verkar för att möjligheten till arbetstidsförkortning ska vara lika
självklar som möjligheten att beordra övertid
Att
Unionen eftersträvar att få in arbetstidsförkortning i kollektivavtalen, eventuellt
efter en modell där varje anställd själv kan välja
Att
Unionen, om det visar sig omöjligt att få in arbetstidsförkortning under
kommande avtalsperiod, redan i förväg försöker avtala om att få in det under
avtalsperioden därefter
Att
Unionen försöker driva frågan om arbetstidsförkortning tillsammans med andra
fackförbund
Yrkande:
1. Bifall andra attsatsen (Truls Johannessen, Göteborg) (avslag)
2. Yrkande tillbakadraget
3. Yrkar att andra att-satsen ska beaktas (Kenneth Straschko, Sydväst) (bifall)
Förbundsstyrelsen genom Stefan Carlsson yrkar bifall till yrkande #3
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Beslut
Att
Att
Att
Att

första attsatsen anses besvarad (bifall förbundsstyrelsens förslag)
beakta andra attsatsen
tredje attsatsen överlämnas till nästkommande förbundsråd som har att
behandla avtalsfrågor (bifall förbundsstyrelsens förslag)
fjärde och femte attsatserna anses besvarade (bifall förbundsstyrelsens
förslag)

Motion 33 Rätten att må bra av arbetet!
Motionens attsats(er):
Att
Unionen ska fortsätta att aktivt opinionsbilda om hälsorisker och stressfaktorer
som följer med flexibelt arbete och där gränsen mellan arbete och fritid suddas
ut
Att
Unionen verkar för samverkan mellan fack och arbetsgivare kring ohälsa,
organisatorisk och social arbetsmiljö. Gärna en gemensam utbildning för chefer
och förtroendevalda
Att
Unionen tar fram en medlemsutbildning för att öka insikt och kunskap kring
stressrelaterade sjukdomar och riskerna med det flexibla arbetslivet
Att
Alla förtroendevalda ska ha tillgång till utbildning kring ohälsa, organisatorisk
och social arbetsmiljö
Yrkande:
1. Yrkande tillbakadraget
2. Vi yrkar att fjärde att-satsen beaktas (Magnus Engvall, Småland) (bifall)
3. Att första att satsen beaktas. Att andra att satsen beaktas. Att fjärde att satsen beaktas.
(Solange Nordh, Gävleborg) (avslag första och andra attsatsen, bifall fjärde
attsatsen)
4. Yrkande tillbakadraget
Beslut
Att
Att
Att

första och andra attsatsen anses besvarad (bifall förbundsstyrelsens förslag)
beakta tredje attsatsen (bifall förbundsstyrelsens förslag)
beakta fjärde attsatsen

Motion 34 Verka för att anställda ska kunna arbeta mer platsoberoende
Motionens attsats(er):
Att
det ska ges ökade möjligheter till arbete på distans för de tjänster där det är
möjligt
Beslut
Att

motionen anses besvarad (bifall förbundsstyrelsens förslag)
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9. Unionens strategiska inriktning och handlingsprogram inklusive
motioner
Martin Linder, Andreas Grünewald, Ulrika Johansson och Björn Ekblom, förbundsstyrelsen,
föredragande för förbundsstyrelsens förslag till Unionens strategiska inriktning och
handlingsprogram.
Förslag till beslut
Att
fastställa Unionens strategiska inriktning och handlingsprogram
Beslut
Att

anta det framvaskade förslaget och fastställa Unionens strategiska
inriktning och handlingsprogram

9. Unionens strategiska inriktning och handlingsprogram inklusive motioner
Yrkande:
1. Yrkande tillbakadraget
2. Yrkande tillbakadraget
3. Yrkande tillbakadraget
4. Yrkande tillbakadraget
5. Yrkande tillbakadraget
Beredningsutskottet
Beredningsutskottets ordförande Anette Eriksson redogjorde för beredningsutskottets förslag
på 9.4 Område 4 Ett bättre medlemskap.
Yrkande:
1. Förbundsstyrelsen yrkar bifall till beredningsutskottets förslag. (Ulrika Johansson,
Förbundsstyrelsen)
2. Yrkar att det formuleras om så att det inte blir så fokuserat på akademiker. (Marie
Robertsson-Jsson, Göteborg)
Beredningsutskottets ordförande Anette Eriksson redogjorde för beredningsutskottets förslag
på 9.5 Område 5 En utvecklande organisation.
Yrkande:
1. Förbundsstyrelsen yrkar bifall till beredningsutskottets förslag. (Björn Ekblom,
Förbundsstyrelsen)
Beslut
Att
Att

anta beredningsutskottets förslag på 9.4 Område Ett bättre medlemskap
anta beredningsutskottets förslag på 9.5 Område 5 En utvecklande
organisation

9.1 Område 1 Strategisk inriktning
Yrkande:
1. Delstrategi och utmaning - agendasättare och stark påverkanskraft. Vi yrkar på
rubrikändring, underrubrik på sida 6. Nuvarande rubrik: Delstrategi och utmaning 13

2.
3.

4.

5.

agendasättare och stark påverkanskraft. Vårt förslag: Delstrategi och utmaning - en
stark påverkanskraft. Orsak: Vi anser inte att agendasättare är ett ord. Med vårt förslag
blir rubriken starkare och tydligare. (Stefan Öberg, Småland) (avslag)
Yrkande tillbakadraget
Starkare inflytande i ny tid, Tredje stycket. Vi tycker att meninngen "Unionen ska
därför arbeta för att varje medarbetare på företagen ska omfattas av kollektivavtal.." är
missvisande och kan få läsaren att tro att bara vissa medarbetare på företaget kan
omfattas av kollektivavtal. Antingen har "företaget" kollektivavtal, hängavtal eller
inget avtal. Meningen skulle istället kunna lyda: "Unionen ska därför arbeta för att alla
medlemmar ska omfattas av kollektivavtal, känna trygghet och ges möjlighet till
inflytande.". Det finns även andra sätt att ändra meningen ... (Anette Eriksson,
Småland) (bifall)
Första stycket sid 7. Vi yrkar på att byta ut ordet "upplever" mot "känner" så att texten
blir följande: Vi ska ha djup kunskap om våra branscher och en regional närhet till
medlemmen vilket gör oss till den ledande fackliga aktören i det privata arbetslivet.
Det bidrar till att medlemmar och möjliga medlemmar identifierar sig med Unionen
och känner att vi driver frågor som är viktiga för dem. (Jenny Falkenhem, Småland)
(bifall)
Yrkande tillbakadraget

Ordningsfråga:
– Ska allt lämnas till beredningsutskottet eller hur går hanteringen till? (Truls Johannesson)
– Vi tar lätta klubbslag bifall/avslag på alla områden och motioner och går sedan tillbaka och
fattar beslut om vi ska skicka till beredningsutskott eller inte (Christine Lindström,
kongressordförande)
Beslut
Att
Att
Att
Att

avslå yrkande #1
bifalla yrkande #3
bifalla yrkande #4
ovanstående yrkanden skickas till beredningsutskottet för hantering

9.2 Område 2 Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad
Yrkande:
1. Femte stycket. Vi tycker det blir tårta på tårta när man skriver "... Sveriges
konkurrenskraft i en global konkurrens.". Vi skulle hellre se att meningen lyder:
"Kompetensutveckling stärker både individens, företagens och Sveriges
konkurrenskraft på en global marknad." (Anette Eriksson, Småland) (bifall)
2. Tillägg efter 8:e stycket. I 8:e stycket står det att Unionen kämpar för jämställda löner
och att Unionen arbetar målmedvetet och strukturerat för att motverka löneskillander
mellan kvinnor och män. Vi anser att detta är bra, men inte tillräckligt, då det endast
täcker ett av de sju diskrimineringsområdena. Därför yrkar vi på att texten ”Unionen
kämpar också för att diskriminerande eller andra sakligt omotiverade skillnader i löner
eller andra anställningsvillkor mellan anställda inte skall förekomma” läggs till i 8:e
stycket. (Ove Johansson, SjuHall) (avslag)
3. Föräldraskap. I föreslaget Handlingsprogram 2016-2019 saknas det text kring
föräldraskap och föräldravänliga arbetsplatser, liknande det som finns i nuvarande
Handlingsprogram. Vi yrkar att texten: ”Vi lyfter fram föräldravänliga arbetsgivare
som goda exempel. Föräldraskapet är en naturlig del av livet och ingen ska behöva
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välja mellan familj och karriär." läggs till i Handlingsprogrammet 2016-2019 (Mari
Johansson, SjuHall) (bifall)
4. Ändring av 8:e stycket. Vi vill byta ut jämställda mot jämlika. Meningen lyder då
följande: Unionen kämpar för jämlika löner och skall motverka löneskillnader genom
ett målmedvetet och strukturerat arbete. (Benny Olsson, Skaraborg/Väst) (avslag)
5. Lönepolitisk plattform och avtalspolitik. Vi skriver att vi tar utgångspunkt i vår
avtalspolitik men då tycker jag att vi glömmer vår lönepolitiska plattform. Vi föreslår
därför att vi skriver: Vi tar utgångspunkt i vår lönepolitiska plattform och i vår
avtalspolitik. (Anette Eriksson, Småland) (bifall)
6. Sid 9, efter stycke 10, nytt stycke; Yrkande: Vi ska arbeta för långsiktigt och hållbart
ledarskap på våra arbetsplatser. Det är en viktig förutsättning för att verksamheter ska
utvecklas, mod finnas att ta strategiska och långsiktiga beslut, bra arbetsmiljöer skapas
och kompetensutveckling uppmuntras. Orsak: arbetsgivarna måste förmås att ta sitt
ansvar, på alla områden. (Anne Thelander, Stockholm) (bifall)
Beslut
Att
Att
Att
Att
Att
Att

bifalla yrkande #1
avslå yrkande #2
bifalla yrkande #3
avslå yrkande #4
bifalla yrkande #5
bifalla yrkande #6

9.3 Område 3 En starkare kraft för ökat inflytande
Yrkande:
1. 5:e stycket. Vi tycker att sambandet och budskapet blir tydligare om man skriver ihop
de två sista meningarna. Vi föreslår följande ordalydelse: "Många arbetsgivare
uppskattar att det finns former för inflytande på arbetsplatsen medan andra inte vill
skapa tillräckligt med tid till uppgifterna vilket bidrar till att det på en del arbetsplatser
är en utmaning att hitta engagerade medlemmar för fackligt arbete." (Anette Eriksson,
Småland) (bifall)
2. En starkare kraft för ökat inflytande (sid 11) Textändring (stycke 4 rad 2).
Ursprungstext: Vi vill utveckla vårt arbete med kollektivavtalen så att fler företag och
medlemmar omfattas av avtal. Det kräver mod, nytänkande och innovation eftersom
allt fler medlemmar jobbar på företag som ännu inte omfattas av kollektivavtal. Nytt
förslag: Vi vill utveckla vårt arbete med kollektivavtalen. Det kräver mod nytänkande
och innovation eftersom allt fler medlemmar jobbar på företag som ännu inte omfattas
av kollektivavtal. Motivering: Vi anser att stycket får en tydligare helhet. (Henrik
Vahldiek, Småland) (bifall)
3. Yrkande tillbakadraget
4. En starkare kraft för inflytande (sid 11.) Textändring (stycke 4 rad 1).
Ursprungsförslaget: Vi jobbar för att alla medlemmar ska omfattas av avtal.
Ändringsförslaget: Vi jobbar för att alla medlemmar ska omfattas av kollektivavtal.
(Henrik Vahldiek, Småland) (avslag)
5. 2:a stycket. Jag yrkar att stycket skall lyda: För att vi ska få bättre anställningsvillkor
och kunna utveckla arbetslivet i vår globaliserade tid krävs ett starkt och väl
organiserat fackligt inflytande. Vi behöver vara fler och ännu mer engagerade
medlemmar. Vi behöver därför klubbar och arbetsplatsombud på fler arbetsplatser
men också ta till vara engagemang i nya arbetsformer. Kunskapen om den svenska
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partsmodellen och kollektivavtalets värde behöver också öka. (Theres Sysimetsä,
Stockholm) (bifall)
Beslut
Att
Att
Att
Att

bifalla yrkande #1
bifalla yrkande #2
avslå yrkande #4
bifalla yrkande #5

9.4 Område 4 Ett bättre medlemskap
Yrkande:
1. Första stycket. Vi gillar inte formuleringen "känner oss hemma i". Vi skulle hellre
vilja formulera meningen: "Ett medlemskap som vi är nöjda med och känner oss stolta
över." (Anette Eriksson, Småland) (yrkande skickas till beredningsutskott för
behandling enligt yrkande #6)
2. Omskrivning av hela stycket. Vi yrkar på omskrivning av hela stycket så att det blir:
För att behålla och värva fler medlemmar fortsätter vi bygga det mest intressanta och
attraktiva fackliga medlemskapet. Ett medlemskap som vi är stolta över och känner
oss nöjda med. Medlemmarna ska känna att Unionen är deras fackförbund. Därför
fortsätter vi utveckla medlemskapet och verksamheten utifrån behov och
branschtillhörighet samt för chefer, egenföretagare och studenter. Medlemsskapet ska
vara värdefullt i alla situationer i arbetslivet och erbjuda stöd för framgång, trygghet
och glädje. Unionen ska driva frågor som är viktiga och angelägna för medlemmarna.
Det skapar engagemang. Allt fler medlemmar och möjliga medlemmar har akademisk
utbildning och Unionen erbjuder ett konkurrenskraftigt medlemskap för alla
tjänstemän i privat sektor. Ett av våra viktigaste medlemserbjudanden är att ge stöd
och råd i frågor som rör arbetslivet. Vi fortsätter öka kvaliteten i hela medlemskapet
samt ge personlig service vid behov. Att engagera sig som förtroendevald på
arbetsplatsen är en rättighet som ska lyftas fram mer i medlemskapet. Vi ska ge våra
medlemmar möjligheten till ökat inflytande i arbetslivet. Många av Unionens
medlemmar har det bra på jobbet och ska genom medlemsskapet fortsätta utvecklas.
Vi stärker därför utbudet och ökar kännedomen om medlemskapets innehåll för
framgång och glädje i arbetslivet. Allt kan bli bättre! (Jenny Falkenhem, Småland)
(yrkande skickas till beredningsutskott för behandling enligt yrkande #6)
3. Ändring av text ett bättre medlemskap. Ett bättre medlemskap. För att behålla och
värva fler medlemmar fortsätter vi bygga det mest intressanta och attraktiva fackliga
medlemskapet. Ett medlemskap som vi är stolta och nöjda över, och känner oss
hemma i. Medlemmarna ska uppleva att Unionen är deras fackförbund. Därför
fortsätter vi utveckla och förbättra medlemskapet och verksamheten utifrån behov och
branschtillhörighet. Detsamma gäller för chefer, egenföretagare och studenter.
Medlemmarna ska känna att medlemskapet är värdefullt i alla situationer i arbetslivet.
Oavsett situation i arbetslivet erbjuder Unionen anpassat stöd för framgång, trygghet
och glädje i arbetslivet. Unionen ska driva frågor som är viktiga för medlemmarna. Vi
driver frågor som gör att medlemmar känner igen sig och som är betydelsefylla. Det
skapar engagemang och nöjdhet med medlemskapet. Allt fler medlemmar och
möjliga medlemmar har utbildning från högskola eller universitet. Unionen erbjuder
ett konkurrenskraftigt medlemskap för alla tjänstemän i privat sektor. Ett av våra
viktigaste medlemserbjudanden är att erbjuda hjälp om det händer något. Vi fortsätter
öka kvaliteten i hela medlemskapet och ge personlig service vid behov av stöd och
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råd. Många av Unionens medlemmar har det bra på jobbet och ska genom
medlemskapet fortsätta utvecklas. Vi stärker därför utbudet och ökar kännedom om
medlemskapets innehåll för framgång och glädje i yrkeslivet. Allt kan bli bättre! Att
engagera sig och ha förtroendevalda på arbetsplatsen är en rättighet och som ska lyftas
fram mer i medlemskapet. Vi ska göra möjligheten till inflytande till en nyckel i
medlemskapet. (Benny Olsson, Skaraborg/Väst) (yrkande skickas till
beredningsutskott för behandling enligt yrkande #6)
4. Ändra i texten sid 13 första stycket. Stryk första meningen. Ändra andra meningen till:
"Unionen erbjuder ett konkurrenskraftigt medlemskap inom privat sektor för alla
tjänstemän oavsett utbildningsnivå." (Marie Robertsson-Jsson, Göteborg) (yrkande
skickas till beredningsutskott för behandling enligt yrkande #6)
5. Omskrivning av hela stycket. Vi yrkar på omskrivning av hela stycket så att det blir:
För att behålla och värva fler medlemmar fortsätter vi bygga det mest intressanta och
attraktiva fackliga medlemskapet. Ett medlemskap som vi är stolta över och känner
oss nöjda med. Medlemmarna ska känna att Unionen är deras fackförbund. Därför
fortsätter vi utveckla medlemskapet och verksamheten utifrån behov och
branschtillhörighet samt för chefer, egenföretagare och studenter. Medlemskapet ska
vara värdefullt i alla situationer i arbetslivet och erbjuda stöd för framgång, trygghet
och glädje. Unionen ska driva frågor som är viktiga och angelägna för medlemmarna.
Det skapar engagemang. Allt fler medlemmar och möjliga medlemmar har akademisk
utbildning och Unionen erbjuder ett konkurrenskraftigt medlemskap på alla tjänstemän
i privat sektor. Ett av våra viktigaste medlemserbjudanden är att ge stör och råd i
frågor som rör arbetslivet. Vi fortsätter öka kvaliteten i hela medlemskapet samt ge
personlig service vid behov. Vi ska ge våra medlemmar möjligheten till ökat
inflytande i arbetslivet genom tecknade av kollektivavtal en förutsättning för
engagemang på arbetsplatsen. Många av Unionens medlemmar har det bra på jobbet
och ska genom medlemsskapet fortsätta utvecklas. Vi stärker därför utbudet och ökar
kännedomen om medlemskapets innehåll för framgång och glädje i arbetslivet. Allt
kan bli bättre! (Therese Dahlberg, Västerbotten) (yrkande skickas till
beredningsutskott för behandling enligt yrkande #6)
6. Skicka yrkande 1-5 till BU (Karin Åberg, Stockholm) (bifall)
Beslut
Att
Att
Att
Att
Att
Att

yrkande #1 skickas till beredningsutskottet för behandling
yrkande #2 skickas till beredningsutskottet för behandling
yrkande #3 skickas till beredningsutskottet för behandling
yrkande #4 skickas till beredningsutskottet för behandling
yrkande #5 skickas till beredningsutskottet för behandling
bifalla yrkande #6 att skicka yrkande 1-5 till beredningsutskottet

9.5 Område 5 En utvecklande organisation
Yrkande:
1. Ändring av textinnehåll. Vi yrkar på ändring av texten på sidan 14 sista stycket, första
meningen. Vi vill lägga till "en" efter "är" och byta ut "man" till medlemmarna.
Unionen är en medlemsstyrd organisation där medlemmarna engagerar sig på flera
olika sätt och på olika nivåer. (Rose-Mari Moden, Småland) (yrkande skickas till
beredningsutskott för behandling enligt yrkande #6)
2. Ändring sista stycket. Vi vill ändra sista stycket på en utvecklande organisation till:
Unionen är medlemsstyrd organisation där man kan engagera sig på flera olika sätt
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3.

4.
5.
6.
7.

Beslut
Att
Att
Att
Att
Att

och på olika nivåer. Vi stärker och utvecklar vår demokrati genom att stötta våra
förtroendevalda. Samt att vi speglar den positiva inverkan som mångfald ger i
arbetslivet. Vi ska driva ett demokratiutvecklingsarbete anpassat för framtidens
arbetsliv. Ett arbetsliv för alla. (Benny Olsson, Skaraborg/Väst) (yrkande skickas till
beredningsutskott för behandling enligt yrkande #6)
Ändring andra stycket andra meningen. Vi vill ändra andra stycket i En utvecklande
organsiation till: Vi prövar nya möjligheter för att förbättra stödet för medlemmar och
förtroendevalda. Vi utvecklar våra arbetsformer, ökar engagemang och inflytande,
förbättrar servicen och stärker demokratin genom bland annat digital utveckling.
(Benny Olsson, Skaraborg/Väst) (yrkande skickas till beredningsutskott för
behandling enligt yrkande #6)
Yrkande tillbakadraget
Yrkande tillbakadraget
Att skicka yrkande 1,2,3 och 4 till beredningsutskottet. FS ställer oss bakom dessa
yrkanden och vill ge beredningsutskottet uppdrag att arbeta in förändringarna i texten.
(Björn Ekblom, Förbundsstyrelsen) (bifall)
Sid 14. Stärk upp texten i stycke 5 till: "Vi ska stärka och utveckla vår demokrati och
spegla den mångfald som finns i arbetslivet. (Marie Robertsson-Jsson, Göteborg)
(yrkande skickas till beredningsutskott för behandling (tidigare yrkande #4))
yrkande #1 skickas till beredningsutskottet för behandling
yrkande #2 skickas till beredningsutskottet för behandling
yrkande #3 skickas till beredningsutskottet för behandling
bifalla yrkande #6 att skicka yrkande 1-4 till beredningsutskottet
yrkande #7 skickas till beredningsutskottet för behandling

Motion 23 Europeisk påverkan
Motionens attsats(er):
Att
förbundsstyrelsen får i uppdrag att inom stadgarnas ramar under kommande
kongressperiod undersöker hur förbundet kan utveckla och påverka det
europeiska påverkansarbetet inom förbundet.
Beslut
Att

bifalla motionen (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 24 Fokus på individuell kompetensutveckling ~ är jag anställningsbar?
Motionens attsats(er):
Att
Unionen under nästa kongressperiod ska skapa fokus på medlemmarnas rätt till
individuell kompetensutveckling och rätt till att vara anställningsbara.
Yrkande:
1. Vi yrkar på att motionen ska vara beaktad (Henrik Vahldiek, Småland) (avslag)
2. Jag yrkar på att motionen ska vara beaktad. (Berit Berglund, Värmland) (avslag)
3. Vi från region Öst anser att motionen skall beaktas. Vi från region Öst anser att den
bör beaktas då kompetensutveckling blir mer och mer viktigt och helst i samband med
personalneddragningar då kompetensbrist ofta används som argument för vilka som
företagen vill säga upp. En av FS anledningar till varför de anser motionen besvarad
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är: ”Unionen driver frågan om att införa en kollektivavtalsstiftelse för finansiering av
individuell kompetensutveckling inom ramen för omställningsförhandlingarna mellan
PTK och Svenskt näringsliv. Målsättningen är att den inkomstbortfallsersättning som
betalas av kompetensstiftelsen i samband med studieledighet tillsammans med det
offentliga studiemedlet (bidragsdel och lånedel) ska kunna uppgå till ca 80 procent av
den ordinarie inkomsten. Systemet bygger på att parterna, staten och individen delar
på kostnaden för finansieringen av uppehället i samband med kompetensutveckling.”.
Då denna förhandling har avslutats utan att man kommit fram till gemensamt beslut så
blir det än viktigare att Unionen som förbund driver denna fråga i den allmänna
debatten. Vi får inte underskatta den konkurrensutsatta situation våra svenska
arbetstillfällen är utsatt för från övriga världen. Vi kommer inte kunna konkurrera med
stora delar av omvärlden vad gäller timkostnad utan vi måste kunna visa att vi kan
arbeta smartare, mer innovativt och med bättre samarbetsformer och det gör
kontinuerlig kompetensutveckling än viktigare i framtiden. Det är också en av
anledningen varför vi i region Öst vill att denna motion istället ska beaktas. (John
Agefjäll, Öst) (avslag)
4. Vi yrkar på att denna motion ska vara beaktad (Christina Pedersen, Skaraborg/Väst)
(avslag)
5. Förbundsstyrelsen yrkar att motionen ska bifallas (Björn Ekblom, Förbundsstyrelsen)
(bifall)
Beslut
Att

bifalla motionen
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10. Ekonomi inklusive motioner
Martin Johansson och Stefan Carlsson, förbundsstyrelsen, föredragande för
förbundsstyrelsens förslag till ekonomiunderlag. Under föredragning informerade
förbundsstyrelsen genom Martin Johansson och Stefan Carlsson att angiven siffra för
maximalt kapitalutnyttjande under 2016-19 ska vara 33%, inte 31,5% vilket angivits i
underlaget på s.10 punkt 8.
Ekonomiutskottet
Ekonomiutskottets ordförande Kenneth Lund redogjorde för ekonomiutskottets förslag.
Rekommenderar att FS förslag för 2016-2019 godkänns med tillägget att de får i uppdrag att
utreda visstidsanställdas inte missgynnas i inkomstförsäkringen.
Yrkande:
Att

kongressen bifaller ekonomiutskottets förslag till ekonomi

Förslag till beslut
Att
besluta enligt med förslag
Beslut
Att

enhälligt anta förslag till ekonomi

10. Ekonomi inklusive motioner
Yrkande:
1. Yrkande tillbakadraget
2. Vi yrkar på att ekonomiförslagen skickas till Ekonomiutskottet efter diskussionen om
de olika delarna (Anette Eriksson, Småland) (bifall)
3. Yrkande tillbakadraget
4. Tillägg. Att skicka följande till ekonomiutskottet: Att förbundsstyrelsen får i uppdrag
att i samband med utredning kring avgiftssystemet utreda att visstidsanställda inte
missgynnas i inkomstförsäkringen. Att placera in på lämpligt ställe under ”förslag till
ekonomiresultat”. (Maria Nassikas, Stockholm) (bifall)
Beslut
Att
Att

efter votering med handuppräckning bifalla yrkande #2
efter votering med handuppräckning bifalla yrkande #4

10.1 Område 1 Medlemsavgift
Yrkande:
1. Yrkande tillbakadraget
2. Yrkande tillbakadraget
3. Utredning ska göras under 2016 (avslag)
Beslut
Att

avslå yrkande #3
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Område 2 Konfliktfonden
Yrkande:
1. Konfliktfonden: Brytpunkt istället för gamla och nya medlemmar. Vad är tanken för
framtiden? Det blir konstigt om några år (och är det redan) att redovisa konfliktfond
för medlemmar före/efter 2015. Ska man någon gång se vad snittet slumpmässigt råkar
bli (beroende på medlemsutvecklingen)? Yrkande: Uttryck inte konfliktfonden baserat
på gamla och nya medlemmar. Bestäm hellre något som ska gälla för alla, eller
alternativt en brytpunkt över ett visst antal medlemmar då avsättning till
konfliktfonden beräknas på ett annat sätt än under brytpunkten. (Kenneth Straschko,
Sydväst) (avslag)
2. Yrkande tillbakadraget
3. Konfliktfonden: Långsiktigt hållbar ekonomimodell. Vi säger att vi ska ha en
långsiktigt hållbar ekonomi. Så långt det är möjligt borde vi också ha en långsiktigt
hållbar ekonomimodell (även om man förstås kan göra anpassningar mellan
kongressperioderna). Kommer 65% av medlemmarna som beräknas ha kollektivavtal
att uppdateras från år till år? Vi säger ju i handlingsprogrammet att alla ska ha
kollektivavtal. Visst, vi kanske inte förväntar oss att så mycket ska hända under
kongressperioden. Eller så tar vi handlingsprogrammet på allvar och drar igång en stor
kampanj som ger många fler kollektivavtal. Yrkande: Uppdatera andelen medlemmar
som omfattas av kollektivavtal i beräkningsmodellen från år till år. (Kenneth
Straschko, Sydväst) (avslag)
4. Konfliktfonden: Beräkna inte bara andel medlemmar, utan även andelens snittlön.
Medlemmar med kollektivavtal arbetar väl i genomsnitt på ”bättre” företag, som
betalar högre löner? Därtill tillkommer kostnader för kollektivavtalade försäkringar.
Yrkande: Räkna inte bara 65% av medlemmarnas snittlön (för avsättning till
konfliktfonden över brytpunkten), ta även hänsyn till kostnadsskillnad mellan de med
och utan kollektivavtal. (Kenneth Straschko, Sydväst) (avslag)
5. Konfliktfondens storlek. Vi yrkar att storleken på konfliktfonden ska möjliggöra så att
alla medlemmar med kollektivavtal ska kunna konflikta i 15 dagar. (Stefan Öberg,
Småland) (avslag)
Propositionsordning:
Yrkande #1: Yrkande #1 mot förbundsstyrelsens förslag att avslå yrkande #1. Efter votering
genom rösträkning bifall för förbundsstyrelsens avslag på yrkande #1.
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Beslut
Att
Att
Att
Att

efter votering med rösträkning avslå yrkande #1
avslå yrkande #3
avslå yrkande #4
avslå yrkande #5

10.3 Område 3 Regionala anslagen
Yrkande:
1. Yrkande tillbakadraget
2. Remittera ekonomiförslaget till ekonomiutskottet. Yrkar att ekonomiförslaget
remitteras till ekonomiutskottet med uppdrag att ta fram ett förslag som innebär en
tydligare och mer förutsägbar budgettilldelning ut till regionerna. (Lars-Göran
Hallbäck, Göteborg) (avslag)
Beslut
Att

efter votering med handuppräckning avslå yrkande #2

10.4 Område 4 Grundanslagets ökning
Yrkande:
1. Hänskjuta till ekonomiutskott. Grundanslaget är en viktig del av det totala anslaget till
regionerna varför vi givetvis bör behandla dessa frågor tillsammans. Yrkar därför att
frågan om grundanslagets storlek också hänskjuts till ekonomiutskottet. (Anders
Holger-Nilsson, Göteborg) (avslag)
2. Regionala anslag. Vi yrkar att: - De regionala anslagen ska uppgå till 1100:- < 10000
medlemmar och 930 >10000 medlemmar, oförändrat över kongressperioden. - Ingen
avsättning från de regionala anslagen till den regionala äskande potten (Stefan Öberg,
Småland) (avslag)
Propositionsordning:
Yrkande #1: Yrkande #1 mot förbundsstyrelsens förslag att avslå yrkande #1. Efter votering
genom rösträkning bifall för förbundsstyrelsens avslag på yrkande #1.
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Beslut
Att
Att

efter votering med rösträkning avslå yrkande #1
avslå yrkande #2

10.5 Område 5 Beräkning av medlemsantalet
Yrkande:
1. Faktisk beräkning. Vi yrkar att medlemsantalet fastställs av en faktisk räkning 30/9
och inte en beräkning. (Stefan Öberg, Småland) (avslag)
Beslut
Att

avslå yrkande #1

10.6 Område 6 Gemensam regionpott
Yrkande:
1. Gemensam regionpott. Vi yrkar att
- 20 miljoner i startkapital
- finansieras av det överskjutande kapitalet (över 10%) hos regionerna
- ej skall finansieras av del av regionanslagen
(Stefan Öberg, Småland) (avslag)
Beslut
Att

avslå yrkande #1

10.7 Område 7 Rulla ansamlat
Beslut
Att

bifalla förbundsstyrelsens förslag

10.8 Område 8 Gemensamma kostnader
Yrkande
1. 60/40. Vi yrkar på att det behövs en fördelningsprincip mellan regionala och centrala
kostnader. Den princip vi pratat om tidigare är 60/40 och den fördelningen tycker vi är
ok. Det är på kongressen vi ska besluta om vad som ska göras var. (Anette Eriksson,
Småland) (avslag)
Beslut
Att

efter votering med handuppräckning avslå yrkande #1

10.9 Område 9 Strategimedel
Yrkande:
1. Strategimedel. Vi yrkar att: 50 miljoner ska finnas till strategimedel som ska kunna
användas till strategier på både lång och kort sikt (Stefan Öberg, Småland) (avslag)
2. Utökade strategimedel. Yrkar att tilldelningen av strategiska medel för FS kraftigt höjs
och att ekonomiutskott får i uppdrag att ta fram den exakta nivån (Thomas
Magnusson, Göteborg) (avslag)
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Beslut
Att
Att

avslå yrkande #1
avslå yrkande #2

10.10 Område 10 Förvaltat kapital
Beslut
Att

bifalla förbundsstyrelsens förslag

Motion 16 Motion beträffande ungdomsmedlemsskap i Unionen
Motionens attsats(er):
Att
Unionen inför ett ungdomsmedlemsskap för medlemmar som är upp till 30 år
Att
en låg medlemsavgift sätts för detta - ca sek 50 eller högst 100/månad
Beslut
Att

avslå motionen (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 17 Ändring av medlemsavgiften
Motionens attsats(er):
Att
istället för att ha taket om en månadslön på 19 000 kr för medlems-avgiften 150
kr/mån höja taket till 22 000 kr/månad.
Yrkande:
1. Yrkande tillbakadraget
2. Ändring av medlemsavgiften. Nuvarande brytpunkter för medlemsavgiften: 50 kr upp
till 12000, 100 kr upp till 15000, 150 kr upp till 19000, 225 kr däröver. Motionen
säger framförallt att vi ska flytta upp en brytpunkt för medlemsavgiften. Detta tycker
jag vi ska beakta. Dels har lönenivån ökat över tiden, och dels höjs taket för A-kassan
så att medlemmar med lön under 25000 inte kostar inkomstförsäkringen lika mycket.
Yrkande: Beakta (Kenneth Straschko, Sydväst) (avslag)
3. Yrkande tillbakadraget
4. Beakta motionen. Jag yrkar på att motionen skall beaktas. (Daniel Landin, Småland)
(avslag)
Beslut
Att

avslå motionen (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 18 Ekonomisk ersättning för Förtroendemän
Motionens attsats(er):
Att
kongressen: Undersöker möjligheten att ge någon form av ersättning för arbetet
som förtroendevald. En lösning skulle kunna vara någon form av rabatt på
medlemsavgiften eller rabatt i andra sammanhang.
Beslut
Att

avslå motionen (bifall förbundsstyrelsens förslag)
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Motion 19 Restidsersättning för deltagande på möten och andra sammankomster för
förtroendevalda
Motionens attsats(er):
Att
Kongressen ställer sig bakom förslaget att det ska utgå restidersättning för varje
restidstimme utanför ordinarie arbetstid.
Yrkande:
1. Beaktas. Yrkar att hela motionen skall beaktas (Susanne Persson, Mellannorrland)
(bifall)
2. Motionen ska beaktas. Jag anser att motion nummer 19 berör ett viktigt ämne,
nämligen möjligheten för alla medlemmar att engagera sig i förbundet. Jag håller med
om att alla medlemmar ska ha lika möjligheter att engagera sig i förbundet oavsett var
de befinner sig geografiskt. Jag förstår de medlemmar som inte känner att det är lönt
att resa 4 timmar tur och retur för ett möte på 1 timme. Eftersom detta påverkar vilka
som engagerar sig i förbundet ser jag det som ett hot mot den demokratiska grunden i
vår organisation. Någon form av kompensation för de med lång restid är rimlig om
man vill uppmuntra geografisk spridning av förtroendevalda och säkerställa att
medlemmar inte missgynnas när det gäller möjligheten att engagera sig i förbundet.
Även om motionen i sitt yrkande presenterar en lösning jag inte står bakom tycker jag
att motionens intention bör beaktas. (Alexandra Högstedt, Sydväst) (bifall)
Beslut
Att

beakta motionen

Motion 20 Ersättning utöver arvode för förtroendevaldas deltagande på möten som
infaller på fritiden
Motionens attsats(er):
Att
Kongressen ställer sig bakom förslaget att det ska att det ska utgå ersättning som
om man skulle ha arbetat i de fall mötet infaller på sin fritid.
Beslut
Att

avslå motionen (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 21 Vikten att rätt funktion tar ansvar och beslut
Motionens attsats(er):
Att
FS ska sätta lön till Presidiet, Kanslichef och Chefsredaktör
Att
FS redogör för kongress och Förbundsråd den uppräkning av lön som satts
årsvis.
Beslut
Att

avslå motionen (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 22 Riktlinjer för rimligt arvode till regionalt förtroendevalda!
Motionens attsats(er):
Att
Förbundet i samarbete med sina förtroendevalda arbetar fram riktlinjer för
rimliga ersättningar för det fackliga förtroendearbetet som görs.
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Att
Att

Förbundet i samarbete med sina förtroendevalda arbetar fram riktlinjer till de
regionala valberedningarna, riktlinjer över vilka faktorer som ska vägas in när
arvodesförslagen sätts.
Samtliga arvoden – inte bara de regionala - ska kopplas till index av något slag,
så att de följer med en årlig utveckling precis som alla andra löner och
ersättningar gör.

Yrkande:
1. Yrkar på tredje att-satsen ska beaktas. Olika regioner kan ha olika sätt att koppla till
ett index, men det är bra att slippa lägga kraft på detta varje år. (Martin Reteike,
Göteborg) (avslag)
2. Yrkande tillbakadraget
3. Yrkar på bifall. Vi yrkar på bifall på 1:a och 2:a att-satserna (Helena Ahrén,
Bergslagen) (avslag)
Beslut
Att
Att

beakta första och andra attsatsen
avslå tredje attsatsen
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11. Lönepolitisk plattform inklusive motioner
Hans Lindau och Mikael Hansson, förbundsstyrelsen, föredragande för förbundsstyrelsens
förslag till Lönepolitisk plattform.
Beredningsutskottet
Beredningsutskottets ordförande Anette Eriksson redogjorde för beredningsutskottets förslag.
Yrkande:
Att

kongressen bifaller beredningsutskottets förslag till lönepolitisk plattform

Förslag till beslut
Att
fastställa Unionens lönepolitiska plattform
Beslut
Att

anta det framvaskade förslaget och fastställa Unionens lönepolitiska
plattform

11. Lönepolitisk plattform
Yrkande:
1. LP, Inledning, första stycket, s. 1. Yrkande: Om vi lägger till en mening får vi en
bättre inledande beskrivning av vår lönepolitik, då blir första stycket enligt följande:
”Vår lönepolitik uttrycker våra gemensamma värderingar om löneökningarnas storlek,
hur dessa ska fördelas och hur vårt inflytande ska gå till. Vår lönepolitik uttrycker
även våra gemensamma värderingar om lönenivå, och om en rättvis och saklig
lönestruktur.” (Kenneth Straschko, Sydväst) (avslag)
2. Att förbundet tar fram en populär/kortversion av lönepolitiska plattformen (Stefan
Hämäläinen, Skaraborg/Väst) (bifall)
3. Beredningsutskottet. Att det nya förslaget till lönepolitik plattform skickas till
Beredningsutskottet för språklig översyn av de yrkanden vi antagit (Karin Åberg,
Stockholm) (bifall)
Yrkanden beredningsutskottets förslag:
4. Ingångsløn sid 8 sista punkten. Ersätta punkten med:"En ingångslön ska vara möjlig
att leva på och utvecklas enligt Unionens löneavtal". En ingångslön avspeglar inte
arbetet utan är en standardlön som en ny medarbetare får innan arbetsgivaren vet hur
medarbetaren fungerar i verksamheten. På sid 12 och punkterna ett, två, tre och fyra
säger iofs nästan detsamma som yrkandet men att kunna leva på sin lön värdigt kan
inte accentueras tillräckligt många gånger. (Cecilia Alehammar, Göteborg) (avslag,
reservation)
5. Förslag på kompromiss. Jag ser en kompromiss: "En ingångslön ska vara möjlig att
leva på." (Oa Hyltén-Cavallius, Göteborg) (avslag)
Förbundsstyrelsen genom Hans Lindau yrkar bifall till yrkande #2.
Propositionsordning:
Yrkande #1: Yrkande #1 om tillägg i inledning mot förbundsstyrelsens förslag att avslå
yrkande #1. Efter votering med rösträkning bifall förbundsstyrelsens förslag att avslå yrkande
#1.
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Yrkande #4 och #5: Yrkande #4 och #5 ställdes mot varandra. Bifall yrkande #5. Yrkande #5
mot avslag. Beslut att avslå yrkande #5.
Beslut
Att
Att
Att
Att
Att

efter votering med rösträkning avslå yrkande #1
bifalla yrkande #2
bifalla yrkande #3 och skicka hela lönepolitiska plattformen till
beredningsutskottet
avslå yrkande #4
avslå yrkande #5

Reservation Cecilia Alehammar, Göteborg, angående beslut dagordning 11 om bifall till
Beredningsutskottets förslag.
”Jag reserverar mig mot beslut under punkt 11. Lönepolitiskt program. Förändring av tidigare
beslut av kongressen kan inte vara demokratiskt förenligt. Anser också att beredningsutskottet
visade brist på respekt för kongressens beslut.”
11.1. Område 1 Vår syn på lönebildning
Yrkande:
1. Vår roll, andra stycket. Sista delen av sista meningen i andra stycket "och den bör inte
blandas samman med lönebildningen." är krystad och säger samma sak som första
meningen i tredje stycket. "Ansvaret för lönebildningen och den ekonomiska politiken
ska hållas isär.". Vi föreslår därför att sista meningen i andra stycket ändras till
"Samtidigt har statsmakterna det övergripande ansvaret för den ekonomiska
politiken." (Anette Eriksson, Småland) (avslag)
2. LP, Konkurrenskraft, höga löner, s. 3. Yrkande: Låter konstigt att konkurrera med
”höga löner”, låt beredningsutskottet hitta en bättre formulering. (Kenneth Straschko,
Sydväst) (avslag)
3. LP, Konkurrenskraft, villkor utomland drabbar oss, s. 3. Yrkande: Detta är också
ytterst viktigt för att behålla vår konkurrenskraft, lägg till sist under
”Konkurrenskraft”: ”För att behålla konkurrenskraften, och därigenom en god
lönebildning, är det också viktigt att fackligt verka för bra och jämförbara villkor både
inom EU och internationellt, och att länder inte spelas ut mot varandra genom
villkorsförsämringar.” (Kenneth Straschko, Sydväst) (avslag)
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4. LP, Vårt stöd för normen, s. 6. Yrkande: För möjlighet att rätta till grova skevheter
och strukturell diskriminering utan att äventyra normen, lägg till följande stycke sist
under ”Vårt stöd för normen”: ”Med hänsyn till den allmänna löneutvecklingsnivån
bör vid normbildningen överenskommas om justeringar mellan grupper behövs, t.ex.
satsningar på låglönegrupper och yrken drabbade av värdediskriminering.” (Kenneth
Straschko, Sydväst) (avslag)
5. Yrkande tillbakadraget
6. Yrkande tillbakadraget
7. Yrkande. Byta ut höga löner till: Som skapar förutsättningar för goda
anställningsvillkor (Hans Lindau, Förbundsstyrelsen) (bifall)
8. Yrkande tillbakadraget
Propositionsordning:
Yrkande #2 och #7: Yrkanden ställdes mot varandra. Bifalla yrkande #7.
Beslut
Att
Att
Att
Att
Att

avslå yrkande #1
avslå yrkande #2
avslå yrkande #3
avslå yrkande #4
bifalla yrkande #7

11.2 Område 2 Vårt inflytande över löner
Yrkande:
1. LP, Allas vår delaktighet och rollfördelning, s. 8. Yrkande: Ett stycke om klubblösa
fanns tidigare i lönepolitisk plattform. Även om det är svårt får vi inte ge upp, stoppa
åtminstone tillbaka följande någonstans (sist kanske) under ”Allas vår delaktighet och
rollfördelning”: ”Inflytandet måste säkerställas även på de klubblösa arbetsplatserna,
såväl på företagsövergripande nivå som på den personliga lönen, samt på
kollektivavtalets tillämpning.” (Kenneth Straschko, Sydväst) (bifall)
2. Ingångslön sid 8 sista punkten. Ersätta punkten med : "En ingångslön ska vara möjlig
att leva på och utvecklas enligt Unionens löneavtal". En ingångslön avspeglar inte
arbetet utan är en standardlön som en ny medarbetare får innan arbetsgivaren vet hur
medarbetaren fungerar i verksamheten. På sid 12 och punkterna ett, två, tre och fyra
säger iofs nästan detsamma som yrkandet men att kunna leva på sin lön värdigt kan
inte accentueras tillräckligt många gånger. (Cecilia Alehammar, Göteborg) (bifall)
Förbundsstyrelsen genom Mikael Hansson yrkar bifall till yrkande #2.
Beslut
Att
Att

bifalla yrkande #1
bifalla yrkande #2

11.3 Område 3 Saklig och systematisk lönesättning
Yrkande:
1. LP, Individuell lönesättning i lokal samverkan, sista stycket, s. 10. Yrkande: I vårt
viktigaste politiska dokument om lön borde vi åtminstone ha med någonting om att
motverka värdediskriminering och att bryta könssegregeringen (så som beskrivs i
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rapporten ”Ett jämställt arbetsliv”). Inför gärna en ny rubrik (före sista stycket) och
lägg till ett stycke (efter sista stycket) så att andemeningen av följande kommer med:
”Jämlika och jämställda löner
Lönerna ska vara jämlika och jämställda. Inga löneskillnader ska förekomma till följd
av skillnader i kön, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning, könsidentitet,
funktionshinder eller religion. Ett väl fungerande lönesystem är en garanti mot
diskriminering. Om diskriminering eller andra omotiverade löneskillnader
förekommer ska de undanröjas. Detta ska ske bland annat i samband med
lönekartläggningen. Ett systematiskt och framåtsyftande likabehandlingsarbete behövs
för att säkerställa en lönesättning som är fri från diskriminering. Den viktigaste
förklaringen till det övergripande lönegapet mellan kvinnor och män på den svenska
arbetsmarknaden är dock att de arbetar i olika yrken och sektorer. Yrken som
huvudsakligen innehas av kvinnor har ofta lägre status och lönenivåer än yrken som
primärt innehas av män, även i de fall då kraven på arbetet är likvärdiga. För att
komma tillrätta med lönegapet behöver åtgärder vidtas för att motverka denna
värdediskriminering och för att bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden.”
(Kenneth Straschko, Sydväst) (avslag)
2. Rubriksättning- Jämlika och jämställda löner. FS yrkar på att en rubriksättning läggs
till som lyder: Jämlika och jämställda löner görs av stycket som inleds: lönerna ska
vara jämlika och jämställda... (Hans Lindau, Förbundsstyrelsen) (bifall)
Propositionsordning:
Yrkande #1: Yrkande #1 mot förbundsstyrelsens förslag. Efter votering med rösträkning
avslag för yrkande #1.

Beslut
Att
Att

efter votering med rösträkning avslå yrkande #1
bifalla yrkande #2

11.4 Område 4 Vår löneutveckling
Yrkande:
1. LP, Ekonomisk självständighet – en rättighet, punktlistan, s. 12. Yrkande: För att det
inte alltför mycket ska låta som att vi accepterar avsteg från individuell lönesättning
under en begränsad tid, så föreslås följande ändring. Ta bort: ”Ett avtals lägsta lön
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2.

3.
4.
5.

bara ska kunna tillämpas under en begränsad tid. Därefter ska individuell lönesättning
ske.”. Skriv istället: ”Individuell lönesättning ska ske. Ett avtals lägsta lön måste vara
begränsat till en mycket kort tid, för att förhindra tillämpning av avtalets lägstlönenivå
istället för individuell lönesättning.” (Kenneth Straschko, Sydväst) (avslag)
Ändring sidan 12 under "Ekonomisk självständighet-en rättighet". Jag yrkar på att
lägga in ett nytt stycke efter stycke ett under rubriken "Ekonomisk självständighet- en
rättighet" enligt följande text: En heltidslön ger i regel en inkomst som skapar
möjlighet till ekonomisk självständighet. Därför ska rätten till heltid vara allas.". Jag
yrkar även på en ändring av andra punktsatsen till att stället lyda enligt följande: "Alla
ska ha en lön som ger möjlighet till ekonomisk självständighet och ha rätten till
heltid." (Daniel Landin, Småland) (bifall)
Sända yrkande två till beredningsutskottet. Jag önskar beredning i beredningsutskottet
av yrkande 2. (Daniel Landin, Småland) (bifall)
Yrkande på tillägg under "Kompetensutveckling och lön". Tillägg 4:e stycket: När
man validerad kompetens ska man se på kompetens som medlemmen skaffar sig både
inom och utanför arbetet. (Tex facklig kompetens). (Carina Sisell, Dalarna) (bifall)
Vi anser att. Yrkar på ny skrivning. Ett avtals lägsta lön bara ska kunna tillämpas
under en mycket kort tid. Därefter ska individuell lönesättning ske. (Mikael Hansson,
Förbundsstyrelsen) (bifall)

Förbundsstyrelsen genom Hans Lindau yrkar bifall på yrkande #4
Beslut
Att
Att
Att
Att
Att

avslå yrkande #1
efter votering med handuppräckning bifalla yrkande #2
bifalla yrkande #3
bifalla yrkande #4
bifalla yrkande #5

11.5 Område 5 Våra löneformer
Yrkande:
1. Yrkande tillbakadraget
2. Våra Löneformer Fast månadslön sid 13. Vi yrkar på omskrivning i första
meningen/stycket: Tidigare text: Fast månadslön är den bästa garantin för en trygg
löneutveckling. Ny text: Fast månadslön utgör grunden och ska stå för huvuddelen av
inkomsten. Det är den bästa garantin för en trygg löneutveckling. (Magnus Engvall,
Småland) (avslag)
3. Sid 15 (3:e "vi anser att-satsen"). Vi yrkar på ett tillägg i texten som gäller rörliga
löneformer. Ursprungstexten får fel betydelse. Det ska stå: Rörliga löneformer ska
endast kunna utgöra en begränsad del av lönen. (Jenny Falkenhem, Småland) (bifall)
4. Yrkande tillbakadraget
5. Yrkande tillbakadraget
6. Sista att-satsen på sidan 15. Vi i region Öst yrkar på att sista att-satsen på sidan 15 ska
ändras. Anledningen är att den är väldigt otydlig, att-satsen lyder: "Införs bonus- eller
vinstandelsystem så ska detta omfatta alla". Istället vill vi att att-satsen ändras till:
"Införs bonus- eller vinstandelsystem ska vi vara med och förhandla dessa." (John
Agefjäll, Öst) (avslag)
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7. Sista att satsen på sid. 15, en annan version. Förbundsstyrelsen yrkar på följande
ändring. Införs bonus eller vinstandelsystem så ska detta omfatta alla och vi ska vara
med och förhandla dessa. (Mikael Hansson, Förbundsstyrelsen) (bifall)
8. Skicka yrkande 2 formulering till beredningsutskottet (Alexandra Högstedt, Sydväst)
(avslag (faller på grund av avslag yrkande #2)
Propositionsordning:
Yrkande #2: Yrkande #2 mot avslag. Beslut att efter votering med rösträkning avslå yrkande
#2.

Yrkande #6 och #7: Yrkande #6 och #7 ställdes mot varandra. Efter votering med
handuppräckning bifall yrkande #7. Yrkande #7 mot avslag. Bifall yrkande #7.
Beslut
Att
Att
Att
Att
Att

avslå yrkande #2
bifalla yrkande #3
efter votering med handuppräckning avslå yrkande #6
bifalla yrkande #7
avslå yrkande #8

Motion 35 Höj våra lägsta löner
Motionens attsats(er):
Att
FS uppdrag att påverka såväl lagstiftare som avtalsslutare att arbetar för en
lägsta lön ska vara på 20.000kr för en heltidstjänst
Beslut
Att
Att

avslå motionen i den del som avser att via lagstiftning driva lägsta tillåtna
lön (bifall förbundsstyrelsens förslag)
överlämna den del som avser att via kollektivavtalen verka för högre lägsta
lön till nästkommande förbundsråd som behandlar avtalsfrågor inför
avtalsrörelse (bifall förbundsstyrelsens förslag)
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12. Övriga motioner
Motion 36 Motion beträffande kollektivavtal som underlag för lag
Motionens attsats(er):
Att
Unionen utreder förutsättningarna för en framtida övergång till ”den finska
modellen” där överenskomna branschvisa avtalsvillkor i efterhand lagstadgas
för hela branschen
Att
Unionen verkar för en övergång till ”den finska modellen”
Att
Unionen samverkar med andra svenska fack förbund i denna fråga
Beslut
Att

avslå motion (bifall förbundsstyrelsen förslag)

Motion 37 Frivillig kollektiv juristförsäkring för medlemmar i Unionen
Motionens attsats(er):
Att
förbundet utreder och därefter inför en frivillig kollektiv juristförsäkring i
enlighet med motionens intentioner,
Att
kongressen antar motionen som sin och ger Förbundsstyrelsen i uppdrag att
genomföra att-sats ett.
Yrkande:
1. Beakta denna motion. Det är klart att vi borde kunna utreda möjligheten att ordna en
sådan (Swante Holm, Stockholm) (avslag)
Beslut
Att

avslå motionen (bifall förbundsstyrelsen förslag)

Motion 38 Ju mer vi är tillsammans
Motionens attsats(er):
Att
Unionen initierar samgående med Akademikerförbundet och Ledarna.
Yrkande:
1. Yrkande tillbakadraget
2. Bifall till motionen (Truls Johannesson, Göteborg)
Beslut
Att

avslå motionen (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 39 Förändrade villkor för Unionens studiestöd
Motionens attsats(er):
Att
öka möjligheterna till studiestöd och inom fler områden, med förbehåll för att
medlemmen först måste genomföra en medlemsutbildning.
Beslut
Att

avslå motionen (bifall förbundsstyrelsens förslag)

33

Motion 40 MEDLEMSUTBILDNING!
Motionens attsats(er):
Att
vi inför en facklig grundutbildning för icke förtroendevalda med ekonomiskt
incitament
Yrkande:
1. Yrkar på att motionen ska vara beaktad (Åsa Sundberg, Skaraborg/Väst) (avslag)
Beslut
Att

avslå motionen (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 41 Unionen som en ”FAIR UNION”
Motionens attsats(er):
Att
under kongressperioden utveckla frågan om att stötta fler att göra mer i frågan
om Fairtrade utifrån principerna för rättvis handel och ILO:s grundläggande
konventioner
Att
utöka samarbetet med andra fackförbund inom TCO och fackliga
medlemsorganisationer i föreningen Fairtrade för att samverka kring frågan
Att
utse ansvarig tjänsteman centralt som driver frågan och som kan bibehålla och
utveckla kontakten med föreningen Fairtrade
Att
bilda en intressegrupp som med stöd av central tjänsteman utvecklar frågan
under kongressperioden
Beslut
Att
Att

bifalla första attsatsen (bifall förbundsstyrelsens förslag)
beakta andra, tredje och fjärde attsatserna (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 42 Unionen bör ta tydlig ställning för alla människors lika värde
Motionens attsats(er):
Att
en person inte samtidigt kan vara förtroendevald i Unionen och ha en
förtroendepost i Sverigedemokraterna, eller i en annan organisation som inte
delar Unionens grundläggande värderingar
Att
kandidater till förtroendeuppdrag ska kunna intyga att de delar Unionens
värdegrund
Att
erbjuda utbildning i Unionens värdegrund för både medlemmar och
förtroendevalda medlemmar
Att
tydliggöra hur en medlem ska agera om en förtroendevald agerar i strid mot
Unionens värdegrund
Att
Unionen tar tydligt avstånd från alla former av diskriminering
Yrkande:
1. Yrkande tillbakadraget
2. Yrkande tillbakadraget
3. Ändra FS svar på första att-satsen. Jag anser att första att-satsen skall vara besvarad
(Torbjörn Hage, Stockholm) (avslag)
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4. Tilläggsyrkande. Tillägg av att-satser till motionen. Att vara förtroendevald i en
förening eller organisation vars värdegrunder strider mot Unionens värdegrunder skall
vara grund för suspenderingen från uppdraget som förtroendevald i Unionen. (Gabor
Hajdu-Rafis, Göteborg) (avslag)
5. Ändra FS att-satser 2, 4 och 5. Yrkande; ändra FS att-satser nr 2, 4 och 5 till att
beaktas. (Anne Thelander, Stockholm) (bifall)
6. Beakta motionen (Martin Reteike, Göteborg) (avslag)
Förbundsstyrelsen genom Ulrika Johansson stödjer yrkande #5 att beakta attsats 2, 4 och 5.
Propositionsordning:
Attsats 1: Yrkande #3 mot yrkande #6. Bifall yrkande #6 efter votering med rösträkning

Yrkande #6 mot förbundsstyrelsens förslag att avslå attsats 1. Bifall förbundsstyrelsens
förslag.
Beslut
Att
Att
Att

efter votering med rösträkning avslå attsats 1 (bifall förbundsstyrelsens
förslag)
beakta attsats 2, 4 och 5
beakta attsats 3 (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 43 Facket sa du? Vad var det nu det var igen?
Motionens attsats(er):
Att
samtliga medlemmar ges en kortare introduktion kring fackligt arbete och
Unionen som förbund, vår demokratiska process, ideologi och värdegrund.
Yrkande:
1. Vill yrka bifall. Jag vill yrka på bifall på motionen (Maria Nilsson, Stockholm)
(avslag)
2. Vill yrka på att få motionen beaktad (Jeanette Leinonen, Skaraborg/Väst) (bifall)
3. Bifall till hela motionen (Truls Johannessen, Göteborg) (avslag)
Förbundsstyrelsen genom Ulrika Johansson yrkar att motionen ska beaktas.
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Beslut
Att

beakta motionen

Motion 44 Ökad satsning på identifikation- och branschutveckling
Motionens attsats(er):
Att
Unionen under den kommande kongressperioden systematiskt satsar på att
fördjupa branschbevakning och utvecklingen i respektive branscher
Att
Unionen aktivt verkar för att branschråd bildas
Att
Unionen aktivt verkar för att branschkonferenser anordnas
Att
resurser såväl personella organisatorisk som administrativa samordningsinsatser
avsätts där förtroendevalda och kunniga medlemmar får vara delaktiga och deras
kompetens tillvaratas
Yrkande:
1. Yrkar bifall till att-sats 2 och 3 (Ulrika Gustafsson, Gävleborg) (avslag)
2. Yrka bifall till att-sats 2 och 3. Eftersom nu även min bransch, besiktningsbranschen
för fordon avreglerades 2012 precis som apoteksbranschen så ökar behovet av utökad
branschsamverkan. Vi vet att AG samordnar sig hela tiden så även vi behöver utöka
vår verktygslåda med saker som branschkonferenser, detta för att kunna utveckla vårt
samarbete inom samma bransch. Men vi behöver Unionens stöd mer än någonsin i den
här frågan. Så därför yrkar även vi bifall på att-satserna 2 och 3. (Per-Gustaf
Hellstrand, Dalarna) (avslag)
Beslut
Att
Att

bifalla första attsatsen (bifall förbundsstyrelsens förslag)
beakta attsats 2, 3 och 4 (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 45 Fortsatt utveckling av branschindelning
Motionens attsats(er):
Att
fortsätta utvecklingen med de olika branschindelningarna för att deras olika
förutsättningar inför/efter avtalsrörelserna beaktas/belyses genom exempelvis
branschråd som debatterar och anger inriktningen i frågeställningar för
branschen
Yrkande:
1. Yrkar bifall till motionen (Ulrika Gustafsson, Gävleborg) (avslag)
2. Bifall till motion 45. FS yttrande säger att branschdelegationerna har inflytande över
branchrelaterade frågor. Ja till viss del men som motionen pekar på har de inte rösträtt
på avtalsförbundsrådet vilket kan försvåra arbetet när krav/inriktning ska utformas.
Dessutom tar utvecklingen av branscherna alldeles för för lång tid. Det är bra att man
testar eget branchråd såsom i delegation Farmacia och Hälsa MEN ska inte övriga
branscher kunna starta egna egna branchråd? Det tycker vi i Bergslagen och yrkar
därför bifall till motionen. (Kristina Johansson Karlsson, Bergslagen) (avslag)
3. Yrka bifall till motionen. Den här motionen har lite samma andemening som
föregående motion. Jag läste i dokumentet Unionens strategiska inriktning på sidan 7
om att vi ska ha djup kunskap om våra branscher. Så varför bara beakta motionen. Den
här motionen känns också otroligt viktig så den bör bifallas. (Per-Gustaf Hellstrand,
Dalarna) (avslag)
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Beslut
Att

beakta motionen (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 46 Unionen – är det jag?
Motionens attsats(er):
Att

Att
Att
Att

FS under den kommande kongressperioden får i uppdrag att inom ramen för
stadgarna säkerställa att klubblösa och eget-medlemmar har samma
förutsättningar för inflytande i förbundet som de medlemmar som har klubb på
sin arbetsplats
förbundet satsar på information om fackligt engagemang för klubblösa, och
eget-medlemmar
förbundet utvärderar och följer upp valberedningarnas roll och tar fram nya
verktyg för deras arbete. Detta för att tydliggöra för de medlemmar som vill ta
förtroendeuppdrag vad det innebär, oavsett hur förutsättningarna ser ut
förbundet utreder hur fackligt engagemang kan kombineras med eget
medlemskap utan att påverka ersättningssystem

Yrkande:
1. Yrkande tillbakadraget
2. Yrkande tillbakadraget
3. Bifall på hela motionen (Hans Fryklund, Stockholm) (avslag)
4. Bifall. På att 1, 2 & 4. Viktigt att uppmärksamma de klubblösa som aldrig kan få en
klubb. (Susanne Persson, Mellannorrland) (avslag)
5. Beakta. Att 3 (Susanne Persson, Mellannorrland) (bifall)
Beslut
Att
Att
Att

första attsatsen anses besvarad (bifall förbundsstyrelsens förslag)
beakta andra och tredje attsatsen (bifall förbundsstyrelsens förslag)
fjärde attsatsen anses besvarad (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 47 Erfarenhetsutbyte för regionala valberedningar
Motionens attsats(er):
Att
Det anordnas årliga nationella träffar för regionala valberedningarna
Yrkande:
1. Yrkar på bifall (Sara Enjeblad Strömberg, Öst) (avslag)
2. Yrkar att motionen skall beaktas (Åsa Sundberg, Skaraborg/Väst) (bifall)
3. Yrkande tillbakadraget
4. Yrkar att motionen är besvarad. Vi kan ordna detta själva (Kjell Eriksson, Sydväst)
(avslag)
Förbundsstyrelsen genom Hans Lindau stödjer yrkande #2 att beakta motionen.
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Propositionsordning:
Yrkande #1 mot yrkande ”4. Bifall yrkande #2.
Yrkande #1 mot yrkande #2 och förbundsstyrelsens förslag att beakta motionen. Bifall
yrkande#2 och förbundsstyrelsens yrkande att beakta motionen.
Beslut
Att

beakta motionen

Motion 48 Stöd till förtroendevalda
Motionens attsats(er):
Att
det möjliggörs för nya förtroendevalda att få stöttning regionalt för att i
framtiden våga ta nya uppdrag lokalt och/eller regionalt
Att
medel för den i ovan föreslagna verksamhet skall tas från gemensamma
kostnader
Beslut
Att

motionen anses besvarad (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 49 Reella möjligheter att bedriva ett bra och effektivt fackligt arbete inom stora
koncerner
Motionens attsats(er):
Att
en klubb kan bestå av flera olika organisationsnummer och företag förutsatt att
företagen ingår i en och samma koncern
Beslut
Att

motionen anses besvarad (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 50 Stöd till klubbar med sektioner och/eller riksklubb
Motionens attsats(er):
Att
Unionen tar fram stödmaterial för kompletterande stadgar för riksklubbar och
klubbar med sektioner
Yrkande
1. Bifall till FS att motionen är besvarad. Håller med förbundsstyrelsen i sitt yttrande
över motionen. Men jag vill ge ett medskick till förbundsstyrelsen om det är så att man
tar fram ett stödmaterial inklusive mallar för kompletterande stadgar att man skickar ut
detta till Riksklubbarna, så att dom får denna information antingen via mail eller post.
Likadant anser jag att förbundsstyrelsen skall göra med Riktlinjer som tas fram, så att
de blir mer synliga för oss förtroendevalda. (Eva Sonesson, Sydväst) (bifall)
Beslut
Att

motionen anses besvarad (bifall förbundsstyrelsens förslag)
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Motion 51 Förtroendevaldas roll, status och mervärde behöver förstärkas
Motionens attsats(er):
Att
Att
Att
Att
Att
Att

Unionen arbetar med att förstärka de förtroendevaldas roll, status och mervärde
hos t.ex. arbetsgivarparter, Svenskt Näringsliv och Regering
Unionen arbetar för att validera värdet av facklig kompetens hos t.ex.
arbetsgivarparter, Svenskt Näringsliv och Regering
Unionen arbetar för att validera värdet av facklig kompetens, t.ex. genom att
fackliga utbildningar ska kvalificera för högskolepoäng
Unionen följer upp Socialförsäkringsutredningens betänkande så att det blir ett
beslut i ”rätt” riktning eller att finna annan lösning
Unionen arbetar för att få fram en ekonomisk lösning så att de högre
förtroendevaldas uppdrag kan kombinera fackliga uppdrag med arbetsliv och
privatliv/fritid
Unionen hittar en lösning på att de högre förtroendevalda i t.ex. avtalsrörelsen
kan få extra ersättning för det arbete och det värde de förtroendevalda innebär
för förbundet och för arbetsgivarna

Yrkande
1. Yrkar att att-satser 2 och 3 ska beaktas (Ulrika Gustafsson, Gävleborg) (bifall)
2. Yrkande att att-satserna 5-6 ska beaktas. Vi skulle bara vilja förtydliga att inte FS
riktigt förstått andemeningen i att-satserna 5 och 6. Eftersom vi nu är mer än 600 000
medlemmar så måste helt enkelt även antalet förtroendevalda öka. Annars kommer
inte vår organisation att kunna fortsätta att växa i samma takt. Meningen i motionen är
inte att Unionen ska ta den eventuella kostnaden, utan man bör se det ur ett bredare
perspektiv och överväga flera förslag och vägar. Intentionen i hela den här motionen
är att allt handlar om den svenska modellens överlevnad. Så därför yrkar vi på att Att
satserna 5 och 6 ska beaktas. Antal förtroendevalda måste öka. Motionen syftar till den
svenska modellens överlevnad. (Per-Gustaf Hellstrand, Dalarna) (avslag)
3. Yrkar att Att-satserna 2 och 3 ska beaktas (Benny Häggblad, Dalarna) (bifall)
4. Jag yrkar på att 2:a och 3:e att-satserna beaktas. Den fackliga valideringen är viktig för
Förbundet. I Handlingsprogrammet, som vi nu antagit, står det inskrivet att Unionens
framtid bottnar i trygga och kunniga Förtroendevalda. I en motion till Kongressen
2011 (motion 105) togs samma sak upp och den motionen beaktades. Man hänvisade
då till att invänta arbetet med NQF som ligger på regeringens bord. Det arbetet har
först den 1 oktober 2015 påbörjats. Då vi ännu inte vet vad det arbetet ger så bör vi
även beakta frågan även denna gång. (Carina Sisell, Dalarna) (bifall)
5. Yrkande tillbakadraget
6. Jag yrkar på att att-sats 5 och 6 beaktas. Förtroendevaldarollen behöver stärkas för att
vara mer attraktiv och då inte främst ur ekonomiskt perspektiv utan rollen, statusen
och mervärdet behöver förstärkas. Vi har nyss tagit beslut om i den
Handlingsprogrammet där det står att fler arbetsgivare behöver inse värdet av den tid
förtroendevalda lägger ner för verksamhetens utveckling. Jag anser att att-satserna bör
beaktas och inte avslås då vi tagit beslut som stöder detta. (Carina Sisell, Dalarna)
(avslag)
7. Yrkande tillbakadraget.
8. Beakta 2, 3, 5, 6 att-satser. För att stärka vår status som förtroendevalda och möjlighet
till korrekt lönesättning vill jag att man tillsätter en arbetsgrupp som värderat
uppdragen enl Hay bas mm (Helene Rosenlund, Göteborg) (avslag)
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Förbundsstyrelsen genom Ulrika Johansson stödjer yrkande om att beakta attsats 2.
Propositionsordning
Attsats 6: Yrkande #2, #6 och #8 att beakta attsatsen mot förbundsstyrelsens förslag att avslå
attsatsen.
Försöksvotering genom handuppräckning och rösträkning bifall till förbundsstyrelsens förslag
att avslå attsats 6.

Beslut
Att
Att
Att
Att
Att
Att

bifalla första attsatsen (bifall förbundsstyrelsens förslag)
beakta andra attsatsen
beakta tredje attsatsen
bifalla fjärde attsatsen (bifall förbundsstyrelsens förslag)
efter votering genom handuppräckning beakta femte attsatsen
efter votering med rösträkning avslå sjätte attsatsen (bifall
förbundsstyrelsens förslag)

Motion 52 Leva som vi lär…
Motionens attsats(er):
Att
förbundet skall verka i andan av att Förtroendevaldas uppdrag i Förbundet skall
i största möjliga mån skötas inom normal arbetstid och att de inte skall arbeta
med sitt uppdrag under ”röda” helgdagar eller långt in på nätterna
Yrkande:
1. Yrkar beaktas. Vi har full förståelse för att ibland går det inte att avbryta
förhandlingar, men man kan göra sitt yttersta för att begränsa O-arbetstid genom
planering. Att anse motionen besvarad gör tyvärr att alltför ofta läggs då "ärendet
läggs åt sidan utan åtgärd/åtanke". Bergslagen yrkar därför att båda attsatserna ska
beaktas vilket då ställer krav på avtalsenheten och delegationer att planera så lite som
möjligt av förhandlingar på långhelger och "röda dagar" slentrianmässigt bokad in.
(Kristina Johansson Karlsson, Bergslagen) (avslag)
2. Beakta båda att-satserna (Anders Karlsson, Bergslagen) (avslag)
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Propositionsordning
#1 och #2 att beakta motionen ställs mot förbundsstyrelsens förslag att anse motionen
besvarad. Efter votering med rösträkning bifall till förbundsstyrelsens förslag att anse
motionen besvarad.

Beslut
Att

motionen anses besvarad (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 53 Statyett till förtroendevalda
Motionens attsats(er):
Att
Unionen tar fram statyetter av våra superhjältar i syfte att uppmärksamma våra
förtroendevalda
Beslut
Att

beakta motionen (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Ordningsfrågor
Cecilia Alehammar, Göteborg ställde en ordningsfråga.
Beslutet om en minuts talartid gällde enbart personvalen
Marie-Louise Persson, Värmland ställde en ordningsfråga.
Arbetsordningen ger tre minuter.
Kongresspresidiet yrkade att talartiden justeras till två minuter per inlägg för första inlägg och
fortsatt en minut för andra och tredje osv. inlägget.
Beslut
Att

justera talartiden till två minuter
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Motion 54 Hur engagera unga och skapa återväxt i förbundet?
Motionens attsats(er):
Att
förbundet intensifierar arbetet med opinionsbildning så den svenska modellen
med arbetsrätt och arbetsmiljö tydliggörs för unga
Att
Unionen verkar för att seminarier och andra möten, riktade mot gymnasier och
högskolor, anordnas
Att
Unionen verkar för att den svenska modellens betydelse för arbetsmarknaden
införs i läroplanen
Yrkande:
1. Yrkar på beaktande. Yrkar på att att-satserna 1 och 2 beaktas (Therese Dahlberg,
Västerbotten) (bifall)
2. Hela motionen beaktas (Gerd Ericson Salin, Göteborg) (avslag)
Beslut
Att
Att

beakta första och andra attsatsen
anse tredje attsatsen besvarad (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 55 Ta vara på erfarna förtroendevalda
Motionens attsats(er):
Att
förbundet utreder hur en utvecklingstrappa för erfarna förtroendevalda kan se ut
Att
förbundet utreder hur en fördjupad utbildningsplan för erfarna förtroendevalda, i
enlighet med motionens intention, kan se ut
Yrkande:
1. Yrkande tillbakadraget
2. Motionen behöver beaktas (Gerd Ericson Salin, Göteborg) (avslag)
Beslut
Att

efter votering genom handuppräckning anse motionen besvarad (bifall
förbundsstyrelsens förslag)

Motion 56 Mentorskap som en del i kompetensutveckling för förtroendevalda
Motionens attsats(er):
Att
Under kongressperioden skapa förutsättning för ett mentorprogram med både
nationella och regionala inslag
Yrkande:
1. Bifall till motionen i helhet (Truls Johannesson, Göteborg) (avslag)
Beslut
Att

beakta motionen (bifall förbundsstyrelsens förslag)
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Motion 57 Facklig grundkurs för anställda tillsammans med förtroendevalda
Motionens attsats(er):
Att
kongressen bör ge kommande FS i uppdrag att låta justera Unionens
introduktionsplan så att deltagande i facklig grundkurs i fysisk form ska vara
obligatoriskt för samtliga som nyanställs inom Unionen
Att
detta ska genomföras under första anställningsåret eller första kurstillfälle efter
detta
Att
undantag ska göras endast för de som genomgått denna kurs inom Unionen i
fysisk form under de senaste tre åren
Yrkande:
1. Yrkar på bifall på motionen. "Det är helt naturligtvis att vi känner till våra roller i
förbundet". Yrkar på bifall på motionen (Hans Fryklund, Stockholm) (bifall)
Beslut
Att

bifalla motionen

Motion 58 Framhålla vikten av kollektivavtal
Motionens attsats(er):
Att
uppdra till Förbundsstyrelsen att genomföra satsningar på information om
kollektivavtalets betydelse och vad det innebär att ta anställning hos
arbetsgivare utan kollektivavtal
Beslut
Att

bifalla motionen (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 59 Utbildning i kollektivavtal
Motionens attsats(er):
Att
skapa branschspecifika kollektivavtalsutbildningar på en övergripande nivå för
medlemmar som omfattas av det specifika avtalet
Att
skapa branschspecifika ingående kollektivavtalsutbildningar för förtroendevalda
i tillämpningen av sitt kollektivavtal
Yrkande:
1. På andra att-satsen yrkar vi: beaktas (Stefan Öberg, Småland) (avslag)
2. Motion 59 Utbildning i kollektivavtal. FS svar börjar med att ”Kollektivavtalen är
grunden för det fackliga arbetet”. Ändå har vi inte utbildningar specifikt om
kollektivavtalen (bara som inslag i andra utbildningar). För att uppnå det motionen
säger, ”att medlemmen själv kan flagga för tvivelaktigheter”, så behöver vi just
utbildningar om kollektivavtalen. Ta bara löneavtalen som ett annat exempel, många
av de som har processavtal hade behövt utbildning för att tillämpa dem rätt, och det
behövs säkert också för delar av allmänna villkor. Yrkar bifall. (Kenneth Straschko,
Sydväst) (bifall)
3. Yrkas bifall. Som Bergslagen redan yttrat sig i motion 45 anser vi bl à
avtalskonferenser ska ordnas branchvis för avtalen. Bergslagen anser att det är av
största vikt att förutsättningar för ett gott fackligt arbete lokalt är att medlemmar och
FV kan sina kollektivavtal! Att enbart säga att motionen s 2:à attsatserna är besvarad 43

4.
5.
6.
7.

återigen- vi tror inte någon förändring kommer tillstånd då varför vi: Yrkar bifall till
2:à attsatsen (Kristina Johansson Karlsson, Bergslagen) (bifall)
Bifall till andra att-satser. (Tommy Johansson, Stockholm) (bifall)
På andra att-satsen yrkar vi: Beaktas (Marie Strandberg, Småland) (avslag)
Yrkande tillbakadraget
Bifall 2a attsatsen (Karin Åberg, Stockholm) (bifall)

Förbundsstyrelsen genom Hans Lindau yrkar bifall till yrkande #1 och #5.
Beslut
Att
Att

bifalla första attsatsen
bifalla andra attsatsen

Motion 60 Motion angående lag och avtalsrätt
Motionens attsats(er):
Att
Unionen håller någon eller några informationsträffar per år som en
introduktionskurs till arbetsmarknadens juridiska villkor och kollektivavtalens
betydelse
Beslut
Att

beakta motionen (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 61 Trygga jobb - ett fackligt krav
Motionens attsats(er):
Att
med tanke på vår storlek i Sverige är det viktigt att vi verkar inte bara genom
internationella fackliga organisationer utan också som fackförbundet Unionen
Att
Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur vi ökar vår kompetens inom
området ”union busting”
Yrkande:
1. Yrkar på bifall första att sats (Peter Ferm, Stockholm) (bifall)
2. Bifall till 1:à attsatsen. Vad gör man i internationalerna? Ute i FV-leden märker vi
inget i alla fall om unionen har nån påverkan! Har vi nån påverkan?? JA enl Philip
Jennings tal har vi påverkat/bidragit en hel del, det kändes härligt! MEN ska vi behöva
få kännedom om det först vart 4:e år??? hur får vi FV/medlemmar möjligheten att se
ev föränfringar/påverkan av problemställningarna? Eller är det bara "politik som
snackas"? Vi får inte glömma att vi är en facklig organisation -till för våra
medlemmar! Förr fanns en internationell sekr. Som tog ansvar, har kontakt med
regionala o lokala FV om utveckling, bevakade, följde upp och drev frågeställningar,
ibland direkt till koncerner och i internationalerna. Återkopplingen var en viktig del
för att känna att förbundet tog till sig problematiken. Om det av besparingsskäl blivit
att denna funktion inte längre verkar finnas så får man nog spara på nåt annat för 65%
av våra medlemmar arbetar idag med utländska ägare och det lär inte minska! Inte
heller blir det mindre viktigt att Unionen kan agera kraftfullt i internationalerna o
koncerner just med de fackliga frågorna. Därför yrkar vi även bifall till 1:à att satsen.
(Kristina Johansson Karlsson, Bergslagen) (bifall)
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Beslut
Att
Att

bifalla första attsatsen
bifalla andra attsatsen (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 62 Försvara fackliga rättigheter
Motionens attsats(er):
Att
uppdra till förbundsstyrelsen ännu kraftfullare bemöta Svenskt Näringslivs och
Almegas med flera arbetsgivarorganisationers propaganda – inklusive via TCOs
nya tankesmedja.
Att
information och motargument ska spridas och användas på alla nivåer –
Unionen Centralt, Unionens avdelningar samt Unionens klubbar och
medlemmar.
Yrkande:
1. Yrkande tillbakadraget
2. Motionen ska beaktas. Region Stockholm anser att första och andra att-satsen ska vara
beaktade (Swante Holm, Stockholm) (bifall)
3. Vi anser att 2:a att satsen ska vara beaktad (Rainer Fredriksson, Öst) (bifall)
4. Jag yrkar bifall för motionen (Bengt Andersson, Sydväst) (avslag)
Propositionsordning
Attsats 1: yrkande #2 mot #4. Bifall #2 att attsatsen ska vara beaktad. #2 mot
förbundsstyrelsens förslag att attsatsen ska anses besvarad. Bifall #2 att motionen ska vara
beaktad.
Attsats 2: yrkande #2 mot #4. Bifall #2 att attsatsen ska vara beaktad. #2 mot
förbundsstyrelsens förslag att attsatsen ska anses besvarad. Bifall #2 att motionen ska vara
beaktad.
Beslut
Att
Att

beakta första attsatsen
beakta andra attsatsen

Motion 63 EWC
Motionens attsats(er):
Att
Unionen tar ett helhetsgrepp kring EWC så att klubbar och APO känner sig
informerade och insatta i vad som gäller och vilken hjälp som finns att få
Beslut
Att

beakta motionen (bifall förbundsstyrelsens förslag)
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Motion 64 Unionen ska vara ledande i stöd, kunskap och utveckling kring CSR Corporate Social Responsibility
Motionens attsats(er):
Att
Unionen utvecklar ett speciellt stöd för förtroendevalda runt CSR-frågor och att
detta sker under första delen av nästa kongressperiod
Att
Unionen säkrar att kunskap finns inom organisationen Unionen för att skapa
opinion och påverkan rörande CSR-frågor
Att
Unionen säkrar kunskap inom organisationen Unionen att fortsätta utveckla
politik inom området hållbarhet
Beslut
Att
Att

bifalla första och andra attsatsen (bifall förbundsstyrelsens förslag)
attsats tre anses besvarad (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 65 Studerandeverksamheten
Motionens attsats(er):
Att
förbundsstyrelsen utreder möjligheten till ett ökat regionalt ansvar över
studerandeverksamheten
Yrkande:
1. Yrkande tillbakadraget
2. Yrkar på att moitonen bifalls (Marie-Louise Persson, Värmland) (avslag)
3. Yrkande med stark bifall. Håller helt och hållet med motionären. Bör absolut bifallas!
(Karin Johansson, Sydväst) (avslag)
4. Vi yrkar på att motionen beaktas (Cristina Pedersen, Skaraborg/Väst) (bifall)
5. Yrkar på att motionen beaktas (Benny Häggblad, Dalarna) (bifall)
6. Åtminstone besvarad. Utifrån FS svar utläser vi i Göteborg att de anser sig redan ha
utrett dessa möjligheter. Om övriga yrkanden faller vill jag därför påstå att det
förefaller sig rimligt att anse motionen vara besvarad, eftersom att-satsen efterfrågar
en utredning. (Oa Hyltén-Cavallius, Göteborg) (avslag)
Förbundsstyrelsen genom Mikael Hansson yrkar att motionen ska anses vara besvarad.
Propositionsordning
#2 och #3 att bifalla motionen mot #4 och #5 att beakta motionen. Bifall yrkande #4 och #5
att beakta motionen. Ställs mot förbundsstyrelsens yrkande att besvara motionen. Bifall #4
och #5 att beakta motionen.
Beslut
Att

beakta motionen

Motion 66 Motion angående Unionen Student
Motionens attsats(er):
Att
studentinformatörerna ska vara kvar på högskolor och universitet
Att
studerandeombudsmännen ska vara regionalt stationerade i närhet av högskolor
och universitet
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Yrkande
1. Yrkar bifall på motionen i sin helhet (Marie-Louise Persson, Värmland) (avslag)
2. Yrkande tillbakadraget
3. Yrkar bifall på motionen (Karin Johansson, Sydväst) (avslag)
4. Yrkande tillbakadraget
5. Yrkar på bifall för unionens framtid med fokus på den yngre generationen (Gabriela
Baeza Duvgren, Göteborg) (avslag)
Beslut
Att
Att

efter votering med handuppräckning beakta första attsatsen (bifall
förbundsstyrelsens förslag)
beakta andra attsatsen (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 67 MOTION – Övre timgräns för karensdag vid sjukdom i IT-avtalet IT &
Telekomföretagen inom Almega
Motionens attsats(er):
Att
Unionen driver en diskussion med politikerna om en lagändring
Beslut
Att

motionen anses besvarad (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 68 Tandvårdens inköp av importerad tandteknik från låglöneländer hämmar
patientsäkerheten och utarmar närproducerad tillverkning på skattebetalarnas
bekostnad
Motionens attsats(er):
Att
Unionen belyser problematiken inom tandvården genom att göra utspel i media.
Att
Unionen på så många sätt som möjligt försöker motverka den statligt
subventionerade konkurrenssituationen som den svenska tandtekniska branschen
har gentemot importerade tandtekniska lågprisprodukter.
Yrkande:
1. Här får vi se upp så att Unionen inte uppfattas som motståndare till handel, till
konkurrens och till vårdsubventioner. Handel mellan länder är bra, utan handel hade vi
inte alls haft samma välstånd. Konkurrens är också bra och skiljer sig inte från vad
som gäller för andra varor och tjänster. Och faktiskt så är subventionen i sig inte heller
något problem, för även utan den har ju tandläkaren eller patienten precis samma
incitament att köpa lågpris. För med tandläkarnas fria prissättning kan det lika gärna
vara patienten som får ett lägre slutpris. Problemet här verkar vara att varor
marknadsförs och säljs som inte håller vad som utlovas, just i det här fallet
tandtekniska produkter. Men vad har det med handel, konkurrens och subventioner att
göra? Motionen kunde ha krävt bättre kvalitetskontroll inom ett problemområde, men
det gör den inte. FS nämner även farlig arbetsmiljö och löner som inte går att leva på.
Detta finns det all anledning att motverka, men det är något helt annat än vad
motionen handlar om och har inte starkare koppling till tandtekniska produkter än till
någonting annat. Avslå motionen. (Kenneth Straschko, Sydväst) (avslag)
Beslut
Att

beakta motionen (bifall förbundsstyrelsens förslag)
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Motion 69 Ta bort åldersdiskrimeneringen i socialförsäkringen
Motionens attsats(er):
Att
Unionen ska verka för en samordning i socialförsäkringssystemet så att
ersättning från till ex. a-kassan ska kunna betalas ut till det datum ålderspension
inte kan skjutas upp längre om alla övriga villkor uppfylls.
Att
Unionen ska verka för att alla skall omfattas av socialförsäkringssystemet under
ett arbetsliv och medföra rätt till ersättning vid till ex. arbetslöshet innan det
datum då ålderspension inte kan skjutas upp längre.
Beslut
Att

motionen anses besvarad (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 70 Motion angående lägsta pensionsnivåer
Motionens attsats(er):
Att
Unionen själv och genom TCO aktivt arbetar för att ingen pensionerad
tjänsteman får mindre än kollektivavtalens lägstlöner för artonåringar. En del av
detta kan vara, att driva målsättningen att inkomstrelaterad pension inte ska
avräknas garantipensionen, utan vara oberoende av denna.
Att
initiera en omförhandling av ITP-avtalet och motsvarande avtal inom PTK:s
förhandlingsområde, så att samtliga pensionärer, som omfattas av kollektivavtal
uppnår en pensionsnivå som lägst motsvarar kollektivavtalade lägstlöner eller att
förbundet på annat sätt åstadkommer detta.
Yrkande:
1. Yrkande tillbakadraget
2. Motionen beaktas. Motionen ska anses vara beaktad. Att följande tillägg görs till FS
förslag till yttrande: Att Unionen, tex via TCO, ska verka för att den avräkning som
idag sker mellan de statliga pensionssystemen ses över. Motivering: Det är rimligt att
den som arbetat tjänar in en högre pension än den som inte arbetat alls. (Karin Åberg,
Stockholm) (bifall)
Förbundsstyrelsen genom Gun Karlsson yrkar att motionen ska beaktas med Karin Åbergs
tilläggsyrkande.
Beslut
Att

beakta motionen

Motion 71 Motion angående ledighet för arbetssökande som uppbär A-kassa
Motionens attsats(er):
Att
Unionen driver frågan rätt till begränsad ledighet med rätt till A-kassa för
arbetssökande, i den politiska debatten, som t.ex. under Almedalsveckan, vid
politikerträffar och via TCO
Yrkande:
1. Tvärtemot svaret på motionen, så skulle det öka karaktären av omställningsförsäkring
ifall arbetslösa så långt det är möjligt får leva på samma villkor som alla andra. Som
regelverket ser ut idag säger vi att arbetslösa inte behöver någon period för
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återhämtning i form av begränsad ledighet eller semester. Detta bygger på en
uppfattning att arbetslösa har så lite att göra att det ständigt finns tid för avkoppling,
att de omöjligt kan bli så stressade att de behöver vila. Problemet med resonemanget
är att detta står i motsats till att arbetslösa aktivt och fullt ut ska söka jobb. Ändå
vittnar många som varit arbetslösa att de aldrig känt sig mer stressade, oroliga och
ibland förtvivlade. Och att en möjlighet att tillfälligt komma iväg och tänka på annat
hade gett nya krafter. Som regelverket ser ut idag säger vi också att arbetslösa under
obegränsad tid inte ska ha rätt och möjlighet att besöka anhöriga, ifall dessa anhöriga
bor långt bort. Skrota hellre föreställningen att arbetslösa ska kunna ha så lite att göra
att det ändå finns möjlighet till avkoppling, kräv och förvänta att de aktivt och fullt ut
söker jobb, men ge dem också tidsbegränsad möjlighet till fullständig och värdefull
återhämtning. Så långt det är möjligt på samma villkor som alla andra. Beakta
motionen. (Kenneth Straschko, Sydväst) (avslag)
2. Yrkar att motionen skall beaktas (Ronny Andersson, Värmland) (avslag)
3. Yrkande tillbakadraget
Propositionsordning
Yrkande #1 och #2 mot förbundsstyrelsens förslag att avslå motionen. Bifall
förbundsstyrelsens förslag att avslå motionen efter votering med rösträkning.

Beslut
Att

efter votering med rösträkning avslå motionen (bifall förbundsstyrelsens
förslag)

Motion 72 Sjukersättning
Motionens attsats(er):
Att
Unionen skall ta fram en försäkring som gör det möjligt att vara sjuk men lite av
värdigheten i behåll
Beslut
Att

avslå motionen (bifall förbundsstyrelsens förslag)
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Motion 73 Ändra skrivningar vad gäller OB och helgdagar i avtalen
Motionens attsats(er):
Att
ändra formuleringen första vardag till första bankdag efter respektive helger i de
avtal som har andra skrivningar
Att
även på andra ställen där det står till klockan 0000 första dagen efter respektive
helger också ändras till första bankdag efter respektive helger
Att
förändra tidsangivelserna till att regleras efter faktiskt tid (fulla dagar) dvs.
0000-2359 istället för skrivningar som från 1800 från 0700
Beslut
Att

överlämna motionen till nästkommande förbundsråd som har att hantera
avtalsfrågor (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 74 Utöka antalet Dialogmöten
Motionens attsats(er):
Att
utöka antalet Dialogforum med minst tre per år enligt intentionen ovan
Att
slopa kontaktpersoner mellan förbundsstyrelse och regionstyrelse
Yrkande:
1. Yrkar på att beakta första att-satsen (Martin Reteike, Göteborg) (avslag)
Beslut
Att

avslå motionen (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 75 Motion angående unionens hemsida
Motionens attsats(er):
Att
Unionen.se fokuserar mer på informationsspridande
Yrkande
1. Vi vill att motionen ska beaktas (Rainer Fredriksson, Öst) (bifall)
Beslut
Att

beakta motionen

Motion 76 Medlemsservice (Unionen Direkt)
Motionens attsats(er):
Att
Förbundsstyrelsen säkerställer att Medlemsservice fungerar
Yrkande:
1. Yrkande tillbakadraget
Beslut
Att

motionen anses besvarad (bifall förbundsstyrelsens förslag)
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Motion 77 Medlemskommunikation
Motionens attsats(er):
Att
Unionen verkar för att utsänd information blir enklare att identifiera avseende
vad som är mer eller mindre viktigt för den enskilde medlemmen
Att
Unionen verkar för att det tydligt framgår vilken typ av information det är (t.ex.
Nyhetsutskick, kallelse, inbjudan) och vilken målgrupp det är skickat till (t.ex.
Medlemmar, förtroendevalda, klubb, APO osv.)
Yrkande:
1. Yrkande tillbakadraget
Beslut
Att

motionen anses besvarad (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 78 Medlemskommunikation via Medlemsregistret
Motionens attsats(er):
Att
det skapas verktyg som gör det möjligt för klubbarna att med Unionens
medlems-register på ett säkert sätt nå sina medlemmar med information
Beslut
Att

beakta motionen (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 79 Material för alla
Motionens attsats(er):
Att
det tas fram lättläst material
Att
det tas fram inläst materia
Att
det tas fram mer engelskspråkigt material
Att
behovet av fler språk utreds
Yrkande:
1. Yrkande tillbakadraget
2. Yrkande tillbakadraget
3. Yrkar på att hela motionen beaktas (Angelica Harlin, Öst) (avslag)
4. Yrkar bifall på alla att-satser (Stefan Borg, Stockholm) (bifall)
Förbundsstyrelsen genom Hans Lindau yrkar bifall till yrkande #3.
Beslut
Att
Att
Att
Att

bifalla första attsatsen
bifalla andra attsatsen
bifalla tredje attsatsen
bifalla fjärde attsatsen
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Motion 80 Arbetsplatsmöte på distans
Motionens attsats(er):
Att
Unionen tar fram ett eller flera exempel på hur möten kan hållas på distans och
att de tillvägagångssätten redan innefattas av Förbundsstyrelsens riktlinjer.
Att
Unionen arbetar fram en teknisk plattform för rättssäkra möten på distans, som
följer Förbundsstyrelsens riktlinjer för undantag mot fysiskt möte.
Beslut
Att
Att

bifalla första attsatsen (bifall förbundsstyrelsens förslag)
beakta andra attsatsen (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 81 Lönehanteringssystem till våra klubbar och ombud som är kompatibelt med
Unionens lönestatistik
Motionens attsats(er):
Att
Unionen undersöker möjligheterna att tillhandahålla ett färdigt
lönehanteringssystem som är kompatibelt med Unionens lönestatistiksystem till
klubbar och ombud för att få en bättre översikt över medlemmarnas löner
internt, externt och för att inrapporteringsgraden av lönerna ska öka
Yrkande:
1. Om vi beaktar ifall vi ska undersöka möjligheterna, så blir det väldigt oklart vad
avsikten egentligen är. Vi borde åtminstone kunna bifalla att undersöka möjligheterna,
så som att-satsen säger. Yrkande: Bifall (Kenneth Straschko, Sydväst) (bifall)
2. FS bifaller motionen (Andreas Grünewald, förbundsstyrelsen) (bifall)
Beslut
Att

bifalla motionen

Motion 82 Rutiner för inlämnade och bifallna motioner
Motionens attsats(er):
Att
man skapar rutiner och lösningar så man kan följa bifallna kongressmotioner
och se aktuell status, även den aktuella statusen när den är överlämnad till de
olika branschdelegationerna.
- Återkoppling – läges beskrivning av bifallen motion, aktiv eller ej aktiv?
Yrkande:
1. FS yttrande till denna motion är konstigt. Motionären är inte alls ute efter information
om motionens väg från inlämnad till beslut, utan om vägen från beslut till
genomförande. Inte heller är motionären ute efter en samlingssida för gamla
handlingar (även om det iofs också hade varit bra), utan snarare information om när
och hur fattade beslut genomförs. Ifall denna förvrängning innebär att beakta
motionen, då yrkar jag bifall. (avslag)
Beslut
Att

beakta motionen (bifall förbundsstyrelsens förslag)
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Motion 83 Motion ”Förändring Unionen veckor”
Motionens attsats(er):
Att
Unionen-veckan som sker under vecka 6 inte omfattar klubbarna utan ansvaret
att genomföra värvande aktiviteter koncentreras till respektiver regionkontor och
regionstyrelser
Att
Klubbarna fokuserar på Unionen-veckan 38 och att förbundet i samråd med
klubbar och regioner även ser över tillgängligt kampanjmaterial
Beslut
Att

avslå motionen (bifall förbundsstyrelsens förslag)

Motion 84 Unionens synlighet i samband med idrottsevenemang
Motionens attsats(er):
Att
förbundsstyrelsen ska verka för att öka synligheten genom att låta medlemmar
tävla i Unionens dräkter vid prioriterade nationella idrottsevenemang utifrån de
riktlinjer som behöver upprättas för ändamålet
Beslut
Att

avslå motionen (bifall förbundsstyrelsens förslag)
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13. Stadgar inklusive motioner
§ 8.5 mom 1
Leif Nicklagård, förbundssekreterare, informerade om att beslut om förbundsstyrelsens antal
samt antal ordinarie respektive suppleanter i valberedningsutskottet behöver fastställas före
dagordningspunkt 26. Val av övriga förbundsstyrelseledamöter samt 31. Val av
valberedningsutskott för nästkommande kongressperiod.
Förslag till beslut
Att
ändra stadgarna § 8.5 mom 1 till ”- åtta tio övriga förbundsstyrelseledamöter”,
”fyra sex ledamöter” och ”fem tre suppleanter” rörande valberedningsutskott
Att
direktjustera förändring i § 8.5 mom 1
Beslut
Att
Att

bifalla förbundsstyrelsens förslag till ändring i § 8.5 mom 1
bifalla mötespresidiets förslag att direktjustera förändringar i § 8.5 mom 1

Ordningsfråga behandling av stadgar vid kongress 2015
Mötespresidiet genom Tomas Fanberg yrkar att på grund av att tidsschema för kongressen
inte kommer att hålla yrkar kongresspresidiet att hela förbundsstyrelsens förslag ställs mot
avslag. Om yrkande avslås lyfts fråga om eventuell extra kongress för att behandla stadgar.
Förslag till beslut
Att
anta förbundsstyrelsens hela förslag till reviderade stadgar
Yrkande
1. Bordlägga dagordningspunkt 13 till nästa kongress. I det fall mötespresidiets förslag
faller yrkar förbundsstyrelsen: Att dagordningspunkt 13 (stadgar inklusive motioner)
bordläggs till nästa kongress - ordinarie eller extra kallat av annat skäl. (Peter
Hellberg, förbundsstyrelsen) (avslag)
2. Yrkande tillbakadraget
3. Yrkande tillbakadraget
4. Yrkande tillbakadraget
5. Bordlägga. Extra kongress. Bordlägga om det blir en kongress inom ett år som
behandlar frågan. T e x i samband med nästa förbundsråd. (Benita Bengtsson Lager,
Uppland) (bifall)
6. Bordläggning till nästa kongress. Jag vill inte begränsa mig i tid när nästa kongress ska
ske (Greger Johansson, Sydväst) (avslag)
Beslut
Att
Att

avslå kongresspresidiets yrkande att behandla stadgarna som helhet
bifalla yrkande att bordlägga om det blir en kongress inom ett år som
behandlar frågan. T e x i samband med nästa förbundsråd
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FORMALIA – DEN GÅGNA KONGRESSPERIODEN OCH
ARVODEN
14. Rapport av motioner från Unionens kongress 2011
Förslag till beslut
Att
godkänna rapporten
Beslut
Att

rapporten godkändes och lades till handlingarna

15. Rapport om motioner eller förslag inkomna till förbundsstyrelsen under
kongressperioden
Förslag till beslut
Att
godkänna rapporten
Beslut
Att

rapporten godkändes och lades till handlingarna

16. Behandling av årsredovisning för de gångna räkenskaps- och
verksamhetsåren
Förbundsordförande Cecilia Fahlberg föredragande för punkten. Verksamhetsberättelsen
föredrogs genom en filmvisning om senaste kongressperioden.
Förslag till beslut
Att
anse årsredovisning för 2011-2014 föredragna i och med att de varit utsända
Att
lägga årsredovisningen för 2011-2014 till handlingarna
Beslut
Att
Att

anse årsredovisning för 2011-2014 föredragna i och med att de varit
utsända
lägga årsredovisningarna för 2011-2014 till handlingarna

17. Förbundsrevisorernas revisionsberättelser
Peter Swane, förbundsrevisor, föredragande för förbundsrevisorernas revisionsberättelse.
Förslag till beslut
Att
lägga revisorernas berättelser för åren 2011-2014 till handlingarna
Att
bevilja förbundsstyrelsens ansvarsfrihet för kongressperioden 2011-2014 (beslut
under dagordningspunkt 21)
Beslut
Att

revisorernas berättelser för åren 2011-2014 lades till handlingarna
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18. Granskningsutskottets rapport
Anders Holger-Nilsson och Henrik Vahldiek, ordförande respektive ledamot
granskningsutskottet, föredragande för granskningsutskottets rapport.
Granskningsutskottets rapport utgår utifrån att inkomna anmälningar bedöma
förbundsstyrelsens sätt att sköta sitt uppdrag samt om förbundsstyrelsens handlande ger grund
för anmärkning.
Granskningsutskottet har hanterat följande ärenden och lämnat rapport till kongressen.
1. Hanterandet av motion 43 från det extra förbundsrådet 2012.
Granskningsutskottets bedömning att att-sats 1 inte behandlats av förbundsstyrelsen
samt att det behövs tydligare riktlinjer för hur förbundsstyrelsen hanterar de motioner
som skickas till styrelsen.
2. Förbundsstyrelsens agerande i samband med den förtroendevalde Sverigedemokraten i
Dalarna
Granskningsutskottet har fått en klar och tydlig bild av hur förbundsstyrelsen hanterat
ärendet och anser att förbundsstyrelsen agerat ansvarsfullt och korrekt samt finner inte
något att anmärka på avseende förbundsstyrelsens agerande.
3. Motion 155 kongressen 2011
Granskningsutskottet konstaterar att motionen inte är genomförd enligt intentionen i
motionen – att göra material på fler språk än svenska och engelska. Motionen ska
därför markeras som pågående och arbetet fortsätta.
Förslag till beslut
Att
kongressen tagit del av rapporten
Att
bevilja förbundsstyrelsens ansvarsfrihet för kongressperioden 2011-2014 (beslut
under dagordningspunkt 21)
Beslut
Att

kongressen tagit del av rapporten

19. Fastställande av resultat- och balansräkning
Förslag till beslut
Att
fastställa resultat- och balansräkning för 2011-2014
Beslut
Att

resultat- och balansräkning för 2011-2014 fastställdes
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20. Förfarande av eventuellt överskott eller underskott för
kongressperioden
Förslag till beslut
Att
bifalla förbundsstyrelsens förslag enligt årsberättelsen att balansera resultat i ny
räkning
Beslut
Att

förbundsstyrelsens förslag enligt årsberättelsen att balansera resultat i ny
räkning bifölls

21. Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Förbundsrevisorerna, enligt förslag på dagordningspunkt 17, och granskningsutskottet, enligt
förslag på dagordningspunkt 18, yrkande att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för
kongressperioden 2011-2014.
Förslag till beslut
Att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för åren 2011-2014
Beslut
Att

styrelsen beviljades ansvarsfrihet för åren 2011-2014

22. Löner, anställningsvillkor och arvoden
Peter Bording, valberedningen, föredragande för valberedningens förslag till arvoden 2015
och förslag till löner och anställningsvillkor för presidiet.
Peter Swane, förbundsrevisor, föredragande för förbundsrevisorernas förslag till arvode till
valberedningen.
Förslag:
Valberedningens förslag till arvoden 2015
Vi föreslår oförändrade beräkningsprinciper. Beräkningsfaktorn för uppdragen där
inkomstbasbeloppet tillämpas innebär att en uppräkning i kronor görs varje år för respektive
arvode, eftersom inkomstbasbeloppet hittills har gått upp i samband med varje nytt
kalenderår.
Kongressombudens arvode har dock varit fastställt till ett krontal, samma under hela
Unionens historia. Arbetsinsatsen har dock ökat under senare år och därför föreslår vi en
ökning från 600 kr till 700 kr per bevistad och protokollförd mötesdag.
Förbundsstyrelse
Befattning
Ordinarie ledamot
och suppleant

Förslag
63 910 kr
(1,1 x Ibb)

Kommentar
Arvode per år
Inkluderar övriga arvoden inom
Unionen.
Inkluderar även andra förmåner.
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Revisorer
Befattning
Ordinarie revisor
Suppleant

Förslag
Fast arvode: 75 % av Ibb, dock vid mindre än 60 % närvaro
7,5 % Ibb per protokollfört möte, dock högst 75 % av Ibb.
Fast arvode: 60 % av Ibb, dock vid mindre än 60 % närvaro
5 % av Ibb per protokollfört möte, dock högst 60 % Ibb.

Förbundsråd-/Kongressombud
Befattning
Förslag
Ombud inkl.
700 kr per bevistad
ledamöter som
och protokollförd
kallas med närvaromötesdag
och yttranderätt

Kommentar
Exklusive övriga arvoden.

Branschdelegation och förbundsövergripande delegation
Befattning
Förslag
Kommentar
Ordförande
800 kr per protokollfört Exklusive övriga arvoden.
möte* samt helgtillägg**
Ledamöter
600 kr per protokollfört Exklusive övriga arvoden.
möte* samt helgtillägg**
Arvodet för ordinarie styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
utgör resultatet av en faktor som beräknas på inkomstbasbeloppet, Ibb, (inom parantes ovan).
Inkomstbasbeloppet för 2015 är 58 100 kr.
För arvoderade förtroendevalda utgår ersättning för traktamenten och reseersättningar enligt
förbundets regler. Det utgår även ersättning för förlorad arbetsförtjänst mot uppvisande av
intyg, undertecknat av arbetsgivaren.
För att ordinarie ledamot och suppleant i förbundsstyrelsen ska få fullt årsarvode gäller att
personen deltagit vid minst 70 % av de ordinarie mötestillfällena. Skulle frånvaron från ett
möte bero på en av förbundsstyrelsen beslutad aktivitet, räknas denna frånvaro dock som en
fullgjord närvaro. Är närvaron mindre än 70 %, utgår arvode enligt andelen närvarade möten.
Valberedning föreslår förbundsrådet att besluta om föreslagna arvoden.
* Samma arvodesbelopp för alla möten oavsett mötesform (fysiskt möte, telefonmöte eller
videomöte).
** Vid protokollfört möte under helger utgår ett helgtillägg på 50 %.
Förslag:
Valberedningens förslag till löner och anställningsvillkor för presidiet.
För två år sedan beslutade förbundsrådet att utgå från principen att presidiets löneökningar ska
följa konjunkturlönestatistiken från föregående år. Valberedningen föreslår att vi fortsätter att
följa denna princip. Konjunkturlönestatistiken för 2014 är fastställd till 2,9 %, vilket ger
nedanstående nya löner från och med 1 januari 2015:
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Befattning
Förbundsordförande

Förslag
2014 års lön: 98 913 kr
Nytt förslag: 101 781 kr

Kommentar
Månadslön, 100 %
Inkluderar förtroendearbets tid och
övriga arvoden inom Unionen.
Inkluderar även andra förmåner.

1:e vice ordförande

2014 års lön: 83 379 kr
Nytt förslag: 85 797 kr

Månadslön, 100 %
Inkluderar förtroendearbets tid och
övriga arvoden inom Unionen.
Inkluderar även andra förmåner.

2:e vice ordförande

2014 års lön: 78 095 kr
Nytt förslag: 80 360 kr

Månadslön, 100 %
Inkluderar förtroendearbets tid och
övriga arvoden inom Unionen.
Inkluderar även andra förmåner.

I övrigt föreslås inga förändringar i tidigare beslutade anställningsvillkor för presidiet.
Förslag:
Förbundsrevisorerna föreslår oförändrade beräkningsgrunder för arvode till
valberedningen. Förbundsrevisorerna föreslår följande arvoden för valberedningen.
ORDFÖRANDE Fast årsarvode 75 % Ibb. Vid mindre än 60 % närvaro 7,5 % Ibb per
protokollfört möte, dock högst 75 % Ibb under ett år.
LEDAMOT Fast årsarvode 60 % Ibb. Vid mindre än 60 % närvaro 5 % Ibb per protokollfört
möte, dock högst 60 % Ibb under ett år.
SUPPLEANT Fast årsarvode 60 % Ibb. Vid mindre än 60 % närvaro 5 % Ibb per
protokollfört möte, dock högst 60 % Ibb under ett år.
Det fasta arvodet ska även täcka närvaro vid förbundsråd och kongress för ledamöter som vid
dessa tillfällen enbart representerar valberedningen. För de ledamöter i valberedningen som
deltar som kongressombud, utges ersättning som kongressombud.
Förslag till beslut
Att
bifalla valberedningens förslag till löner och arvoden för förtroendevalda
Att
bifalla revisorernas förslag till arvoden för valberedningen
Beslut
Att
Att
Att

bifalla valberedningens förslag till arvoden 2015
bifalla valberedningens förslag till löner och anställningsvillkor för
presidiet
bifalla revisorernas förslag till arvoden för valberedningen
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VAL
Valberedningens genom sammankallande Anne Thelander, Peter Bording, ledamot, Erika
Lundmark, ledamot, och Sara Stockfelt, ledamot, föredragande på dagordningspunkt 23-30
samt 32.

23. Val av förbundsordförande
Valberedningens förslag till beslut
Att
välja Martin Linder till förbundsordförande
Yrkande
1.
2.
3.

Martin Johansson (Kristina Johansson Karlsson, Bergslagen, Sven Cahier,
förbundsrevisor, Claes Tullbrink, Stockholm, Swante Holm, Stockholm)
(avslag)
Peter Hellberg (Anette Eriksson, Småland, Hans Fryklund, Stockholm) (avslag)
Martin Linder (Hans Hansson, Göteborg, Alf Söderlund, Västerbotten, Anders
Holger-Nilsson, Göteborg, Erik Boij, Skaraborg/Väst, Kristin Forsberg,
Göteborg, Urban Spännar, Göteborg) (bifall)

Votering genom sluten omröstning och rösträkning:
Martin Linder: 166
Peter Hellberg: 56
Martin Johansson: 52
Blankröst: 0
Röstberättigade: 276
Angivna röster: 274
Ej angivna röster: 2
Beslut
Att

välja Martin Linder till förbundsordförande

24. Val av förste vice förbundsordförande
Valberedningens förslag till beslut
Att
välja Peter Hellberg till förste vice förbundsordförande
Yrkande
1.
2.
3.
4.
5.

Anette Hellgren (Lene Eriksson, Sydväst) (avslag)
Yrkande tillbakadraget
Martin Johansson (Anders Karlsson, Bergslagen, Sven Cahier, förbundsrevisor)
(avslag)
Krista Andersson (Lena Bäcker, Mälardalen) (avslag)
Peter Hellberg (Anette Eriksson, Småland) (bifall)

Votering genom sluten omröstning och rösträkning:
Peter Hellberg: 201
Martin Johansson: 58
Krista Andersson: 9
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Anette Hellgren: 7
Blankröst: 0
Röstberättigade: 276
Angivna röster: 275
Ej angivna röster: 1
Beslut
Att

välja Peter Hellberg till förste vice förbundsordförande

25. Val av andre vice förbundsordförande
Valberedningens förslag till beslut
Att
välja Marina Åman till andre vice förbundsordförande
Yrkande
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Victoria Kirchhoff (Solange Nordh, Gävleborg) (avslag)
Helena Ahrén (Denny Andersson, Bergslagen) (avslag)
Krista Andersson (Helena Åsell, Mälardalen) (avslag)
Yrkande tillbakadraget
Theres Sysimetsä (Maria Nilsson, Stockholm, Ted Therner, Småland, Bengt
Fogelberg, Stockholm, Robin Kullberg, Uppland, Swante Holm, Stockholm,
Claes Tullbrink, Stockholm) (avslag)
Anette Hellgren (Anette Eriksson, Småland, Åsa Sundberg, Skaraborg/Väst,
Anders Holger-Nilsson, Göteborg) (avslag)
Ulrika Johansson (Sonja Johansson, Norrbotten) (avslag)
Martin Johansson (Swante Holm, Stockholm)
(avslag)
Likalydande som yrkande #6 (Lene Eriksson, Sydväst) (avslag)
Likalydande som yrkande #6 (Marie-Louise Persson, Värmland) (avslag)
Likalydande som yrkande #5 (Stefan Borg, Stockholm) (avslag)
Likalydande som yrkande #8 (Sven Cahier, Förbundsrevisor) (avslag)
Likalydande som yrkande #1 (Madelene Cannerhagen, Sydväst) (avslag)
Marina Åman (Linus Hermansson, Stockholm, Martin Reteike, Göteborg)
(bifall)

Votering genom sluten omröstning och rösträkning:
Marina Åman: 99
Anette Hellgren: 75
Theres Sysimetsä: 39
Victoria Kirchhoff: 31
Martin Johansson: 15
Ulrika Johansson: 7
Krista Andersson: 5
Helena Ahrén: 5
Blankröst: 0
Röstberättigade: 276
Angivna röster: 276
Ej angivna röster: 0
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Ingen kandidat fick mer än 50 % av rösterna i första omgången varför en andra röstomgång
förrättas mellan de två kandidater med högst antal röster i första omgången.
Votering genom sluten omröstning och rösträkning:
Marina Åman: 143
Anette Hellgren: 127
Blankröst: 5
Röstberättigade: 276
Angivna röster: 275
Ej angivna röster: 1
Beslut
Att

välja Marina Åman till andre vice förbundsordförande

26. Val av tio övriga förbundsstyrelseledamöter
Ordningsfråga:
Truls Johannesson yrkade att talartiden begränsas till en minut under dagordningspunkter som
berör val. (bifall yrkande)
Valberedningens förslag till beslut
Att
välja Stefan Carlsson (omval), Gun Karlsson (omval), Björn Ekblom (omval),
Ulrika Johansson (omval), Mikael Hansson (omval), Victoria Kirchhoff
(omval), Martin Johansson (omval), Hans Lindau (omval), Helena Ahrén
(nyval) och Theres Sysimetsä (nyval) till ordinarie förbundsstyrelseledamöter
Yrkande
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Göran Malmberg (Ralph Silvert, Sydväst) (avslag)
Ulrika Gustafsson (Solange Nordh, Gävleborg) (avslag)
Yrkande tillbakadraget
Stefan Öberg (Magnus Engvall, Småland) (avslag)
Yrkande tillbakadraget
Yrkande tillbakadraget

Votering genom sluten omröstning och rösträkning:
Martin Johansson: 260
Björn Ekblom: 255
Stefan Carlsson: 250
Mikael Hansson: 245
Victoria Kirchhoff: 244
Gun Karlsson: 240
Hans Lindau: 234
Ulrika Johansson: 234
Theres Sysimetsä: 213
Helena Ahrén: 202
Stefan Öberg: 68
Ulrika Gustafsson: 54
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Blankröst: 42
Blankröst: 37
Blankröst: 31
Blankröst: 29
Blankröst: 27
Göran Malmberg: 25
Blankröst: 21
Blankröst: 17
Blankröst: 12
Blankröst: 10
Blankröst: 10
Röstberättigade: 276
Angivna röster: 276
Ej angivna röster: 0
Beslut
Att

välja Stefan Carlsson (omval), Gun Karlsson (omval), Björn Ekblom
(omval), Ulrika Johansson (omval), Mikael Hansson (omval), Victoria
Kirchhoff (omval), Martin Johansson (omval), Hans Lindau (omval),
Helena Ahrén (nyval) och Theres Sysimetsä (nyval) till ordinarie
förbundsstyrelseledamöter

27. Val av tre suppleanter
Valberedningens förslag
Att
välja Kim Bodén (nyval) till förste suppleant, Pamela Valenzuela (nyval) till
andre suppleant och Stefan Öberg (nyval) till tredje suppleant samt att
suppleanterna väljs i denna ordning
Yrkande
1.
2.
3.
4.

Göran Malmberg (Ralph Silvert, Sydväst, Charles Björklund, Sydväst) (avslag)
Ulrika Gustafsson (Solange Nordh, Gävleborg) (avslag)
Stefan Öberg (Magnus Engvall, Småland) (bifall)
Kim Bodén (Therese Dahlberg, Västerbotten, Magnus Bergström, Stockholm)
(bifall)

Ordningsfråga:
Förslag till propositionsordning att kongressen väljer bland de fem kandidaterna,
valberedningens förslag och två nominerade, och de tre med flest röster blir valda i den
ordning röstetalet anger (John Agefjäll, Öst)
Propositionsordning:
Propositionsordning enligt förslag ovan.
Votering genom sluten omröstning och rösträkning:
Pamela Valenzuela Silva: 213
Kim Bodén: 210
Stefan Öberg: 204
Blankröst: 65
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Blankröst: 54
Ulrika Gustafsson: 43
Göran Malmberg: 33
Blankröst: 3
Röstberättigade: 276
Angivna röster: 275
Ej angivna röster: 1
Beslut
Att

välja Pamela Valenzuela Silva till förste suppleant, Kim Bodén till andre
suppleant och Stefan Öberg till tredje suppleant att inträda i den ordning
de står.

28. Val av tre förbundsrevisorer
Valberedningens förslag
Att
välja Peter Swane (omval), Karin Larsson (nyval) och Kerstin Lindberg (nyval)
till förbundsrevisorer
Beslut
Att

välja Peter Swane, Karin Larsson och Kerstin Lindberg till
förbundsrevisorer

29. Val av tre förbundsrevisorssuppleanter
Valberedningens förslag
Att
välja Agneta Wintzell (nyval) till förste förbundsrevisorssuppleant, Peter Gjuraj
(nyval) till andre förbundsrevisorssuppleant och Lena Bäckström (nyval) till
tredje förbundsrevisorssuppleant
Beslut
Att

välja Agneta Wintzell (nyval) till förste förbundsrevisorssuppleant, Peter
Gjuraj (nyval) till andre förbundsrevisorssuppleant och Lena Bäckström
(nyval) till tredje förbundsrevisorssuppleant

30. Val av auktoriserad revisor med ersättare
Valberedningens förslag
Att
välja Tomas Lönnström (EY) (ordinarie) och Jens Karlsson (EY) (ersättare) till
auktoriserade revisorer
Beslut
Att

välja Tomas Lönnström (EY) (ordinarie) och Jens Karlsson (EY)
(ersättare) till auktoriserade revisorer
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31. Val av valberedningsutskott för nästkommande kongressperiod
Beredningsutskottets ordförande Anette Eriksson, Småland, föredragande för
beredningsutskottets förslag till nytt valberedningsutskott.
Beredningsutskottets förslag:
Att
välja Erika Lundmark, Västerbotten, till ordförande för valberedningsutskottet
Att
välja Peter Bording, Göteborg, Kristina Hovlid, Stockholm, Benny Olsson,
Skaraborg/Väst, Sara Stockfelt, Mellannorrland, Margareth Derle, Sydväst och
Anders Kroon Småland till ordinarie ledamöter i valberedningsutskottet
Att
välja Sara Ejneblad-Strömberg, Öst, till förste suppleant, Stefan Wiborgh,
Gävleborg, till andre suppleant och Bettina Sörup-Madsen till tredje suppleant
Yrkande
1.

Kristina Johansson Karlsson till ordinarie ledamot i valberedningsutskott för
nästkommande kongressperiod (Helena Ahrén, Bergslagen) (avslag)

Votering genom sluten omröstning för val av ordinarie ledamöter i valberedningsutskott för
nästkommande kongressperiod:
Peter Bording, Göteborg: 255
Kristina Hovlid, Stockholm: 253
Benny Olsson, Skaraborg/Väst: 244
Sara Stockfelt, Mellannorrland: 239
Margareth Derle, Sydväst: 236
Anders Kroon, Småland: 233
Kristina Johansson Karlsson, Bergslagen: 52
Blankröst: 25
Blankröst: 24
Blankröst: 20
Blankröst: 19
Blankröst: 9
Blankröst: 5
Röstberättigade: 273
Angivna röster: 269
Ej angivna röster: 4
Beslut
Att
Att

Att

välja Erika Lundmark, Västerbotten, till ordförande i
valberedningsutskottet
välja Peter Bording, Göteborg, Kristina Hovlid, Stockholm, Benny Olsson,
Skaraborg/Väst, Sara Stockfelt, Mellannorrland, Margareth Derle, Sydväst
och Anders Kroon Småland till ordinarie ledamöter i
valberedningsutskottet
välja Sara Ejneblad-Strömberg, Öst, till förste suppleant, Stefan Wiborgh,
Gävleborg, till andre suppleant och Bettina Sörup-Madsen till tredje
suppleant att inträda i den ordning som de står
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32. Val av delegation för förbundsövergripande frågor
Valberedningens förslag:
Att välja följande till delegation för förbundsövergripande frågor,
Agneta Ahlström, Stockholm, TeliaSonera Sverige AB, Almega Telekomavtalet
Torbjörn Hage, Stockholm, OKQ8 Katarinaberget, KFO Industriföretag
Anette Eriksson, Småland, CGI Sverige AB, Almega IT-avtalet
Kristin Forsberg, Göteborg, Volvo Information Technology AB,
Teknikarbetsgivarna
Stefan Hämäläinen, Skaraborg/Väst, Fahlköpings Tidning, Medieföretagen
Tidningsföretag
Tina Johansson, Göteborg, Schenker AB, Biltrafikens arbetsg Trafikavtalet
Krister Henriksson, Mellannorrland, Jaguarverken AB, Svensk Handel
Tjänstemannaavtalet
Mats Henning, Göteborg, Volvo Lastvagnar AB, Teknikarbetsgivarna
Annica Pettersson, Stockholm, Lärarförbundet, Företagsavtal
Margarethe Derle, Sydväst, NE Nationalencyklopedin AB, Medieföretagen fd
MIA HTF
Eva Sonesson, Sydväst, IKEA Svenska försäljnings AB, Svensk Handel
Tjänstemannaavtalet
Karin Åberg, Stockholm, Ericsson AB, Teknikarbetsgivarna
Glenn Edlund, Mellannorrland, Ahlsell Sverige AB, Svensk Handel
Tjänstemannaavtalet
Kristina J:son Karlsson, Bergslagen, Orica Sweden AB, IKEM
Jonas Bågenmark, Öst, Studerande
Yrkande
1.

Sakari Alanko, Norrbotten, LKAB AB, Gruvornas arbetsgivarförbund (Robert
M Strömbäck, Norrbotten) (avslag)

Votering genom sluten omröstning och rösträkning för val av delegation för
förbundsövergripande frågor
Agneta Ahlström, Stockholm: 261
Torbjörn Hage, Stockholm: 259
Anette Eriksson, Småland: 259
Kristin Forsberg, Göteborg: 258
Stefan Hämäläinen: 256
Tina Johansson: 255
Krister Henriksson, Mellannorrland: 253
Mats Henning, Göteborg: 253
Annica Pettersson: 252
Margarethe Derle, Sydväst: 251
Eva Sonesson, Sydväst: 250
Karin Åberg, Stockholm: 249
Glenn Edlund, Mellannorrland: 249
Kristina J:son Karlsson, Bergslagen: 246
Jonas Bågenmark, Öst: 230
Sakari Alanko, Norrbotten: 96
Blankröst: 20
Blankröst: 16
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Blankröst: 16
Blankröst: 15
Blankröst: 13
Blankröst: 13
Blankröst: 12
Blankröst: 12
Blankröst: 11
Blankröst: 8
Blankröst: 6
Blankröst: 6
Blankröst: 6
Blankröst: 3
Blankröst: 1
Röstberättigade: 273
Angivna röster: 269
Ej angivna röster: 4
Beslut
Att

välja Agneta Ahlström, Stockholm, TeliaSonera Sverige AB, Almega
Telekomavtalet, Torbjörn Hage, Stockholm, OKQ8 Katarinaberget, KFO
Industriföretag, Anette Eriksson, Småland, CGI Sverige AB, Almega ITavtalet, Kristin Forsberg, Göteborg, Volvo Information Technology AB,
Teknikarbetsgivarna, Stefan Hämäläinen, Skaraborg/Väst, Fahlköpings
Tidning, Medieföretagen Tidningsföretag, Tina Johansson, Göteborg, Schenker
AB, Biltrafikens arbetsg Trafikavtalet, Krister Henriksson, Mellannorrland,
Jaguarverken AB, Svensk Handel Tjänstemannaavtalet, Mats Henning,
Göteborg, Volvo Lastvagnar AB, Teknikarbetsgivarna, Annica Pettersson,
Stockholm, Lärarförbundet, Företagsavtal, Margarethe Derle, Sydväst, NE
Nationalencyklopedin AB, Medieföretagen fd MIA HTF, Eva Sonesson,
Sydväst, IKEA Svenska försäljnings AB, Svensk Handel Tjänstemannaavtalet,
Karin Åberg, Stockholm, Ericsson AB, Teknikarbetsgivarna, Glenn Edlund,
Mellannorrland, Ahlsell Sverige AB, Svensk Handel Tjänstemannaavtalet,
Kristina J:son Karlsson, Bergslagen, Orica Sweden AB, IKEM, och Jonas
Bågenmark, Öst, Studerande, till delegation för förbundsövergripande
frågor

33. Medel till avtalsmobilisering
Förbundsstyrelsen genom Peter Hellberg yrkar:
Att
att godkänna att förbundsstyrelsen under nästa kongressperiod kan använda
kvarvarande strategimedel per den 31/12 2015 - upp till max 140 Mkr - för att
mobilisera inför avtalsrörelsen med ett kampanjmedlemskap under perioden
1/11 2015 till 31/3 2016 (bifall)
Yrkande
1. Yrkar på 6 månaders kampanjmedlemskap (Pamela Valenzuela Silva, Stockholm)
(avslag)
2. Fel att ge gratis medlemskap ett helt år (Truls Johannesson, Göteborg (drog tillbaka
yrkandet), Lene Eriksson, Sydväst (lyfte Truls yrkande) (avslag)
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3. Tilläggsyrkande: Jag vill att den nyvalda förbundsstyrelsen ska i den händelse
förslaget godkänns ge extra stöd till regionerna och förtroendevalda. Det handlar om
Unionen direkt, våra ombudsmän och ett informationsmaterial till stöd för våra
förtroendevalda på arbetsplatserna. (Hans Hansson, Göteborg) (bifall)
4. Jag yrkar att FS ska kunna använda dessa medel från denna kongressperiod till
mobilisering men att man tar en diskussion om hur de ska användas på dialogforum
och i regionerna. (Anette Eriksson, Småland) (avslag efter votering och rösträkning)
Votering genom rösträkning yrkande 4:

Beslut
Att

Att

bifalla förbundsstyrelsens yrkande att förbundsstyrelsen under nästa
kongressperiod kan använda kvarvarande strategimedel per den 31/12
2015 - upp till max 140 Mkr - för att mobilisera inför avtalsrörelsen med ett
kampanjmedlemskap under perioden 1/11 2015 till 31/3 2016
bifalla tilläggsyrkande att den nyvalda förbundsstyrelsen ska i den
händelse förslaget godkänns ge extra stöd till regionerna och
förtroendevalda. Det handlar om Unionen direkt, våra ombudsmän och ett
informationsmaterial till stöd för våra förtroendevalda på arbetsplatserna

34. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmälda.

35. Kongressen avslutas
Unionens ordförande Martin Linder tackade ombuden och höll ett avslutningsanförande.
Förslag till beslut
Att
förklara Unionens tredje ordinarie kongress avslutad
Beslut
Att

förklara Unionens tredje ordinarie kongress avslutad
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_________________________

_________________________

Marina Åman, ordförande

Per Winbladh, ordförande

_________________________

_________________________

Christine Lindström, ordförande

Thomas Fanberg, ordförande

_________________________

_________________________

Axel Lindersson, sekreterare

Elisabeth Bull, sekreterare

_________________________

_________________________

Patrik Magnusson, sekreterare

Nelly Wellrot Lång, sekreterare

_________________________

_________________________

Susann Danielsson Lindberg, justerare

Per-Gustaf Hellstrand, justerare
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