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Minnesanteckningar Fö rmö te Nörr 
(Skelleftea )13-14 september 2016 

 

Välkommen och inledning 

Annica Berg-Flemström (Verksamhetschef på Visions center i Luleå) 

 

Annica hälsar välkommen och går igenom praktisk information. Väldigt många är på sitt 

första förmöte. Vi har en presentationsrunda.  

 

Samtliga handlingar till förbundsmötet finns på vision.se/fm2016 

 

Förbundsmötet – Vad är min roll?  

Ulf Martinsson & Marie Sandström (Samordningsgruppen) 

 

Ulf och Marie presenterar vad förmötet och förbundsmötet är och hur de hänger ihop.  

 

Förbundsmötet 

 Visions högsta beslutande organ 

 Sammanträder normalt vartannat år 

 Rösträtt har 236 ombud valda av avdelningar/klubbar + förbundsstyrelse och 

revisorer, samt 2 seniorer i deras frågor 

 Väljer förbundsstyrelse, valutskott, revisorer och revisorsuppleanter 

 Förbundsstyrelse väljs varannan gång och valutskott varannan 

 Beslutar om verksamhetens strategiska inriktning 

 Beslutar om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

 Beslutar i övriga frågor som anges i stadgarna 

 

Min roll som ombud 

 Tänka att jag är en del i Visions högsta beslutande organ 

 Sätta mig in i de underlag som kommer att hanteras på förbundsmötet 

 Tänka ur ett medlemsperspektiv – vad blir bäst för Visions medlemmar 

 Representera helheten och inte komma till förbundsmötet med ”låsta” mandat 

 

Min roll som ersättare 

 Tänka att jag blir en del i Visions högsta beslutande organ i det fall ordinarie ombud 

får förhinder 

 Sätta mig in i de underlag som kommer att hanteras på förbundsmötet 

 Tänka ur ett medlemsperspektiv – vad blir bäst för Visions medlemmar 

 Representera helheten och inte komma till förbundsmötet med ”låsta” mandat 

 

Förmötet – en möjlighet att 

 Tillsammans med andra förbereda mig inför förbundsmötet 

 Ställa frågor kring saker jag undrar över 

https://vision.se/fm2016
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 Hitta andra infallsvinklar och argument än de jag själv tänkt på 

 Knyta kontakter och nätverka 

 Få tips och idéer som kan hjälpa mig i min fackliga vardag 

 

Hur förbereder jag mig bäst 

 Läs igenom handlingarna som ska hanteras på  förbundsmötet 

 Tänk igenom vad du själv tycker 

 Ställ frågor för att förstå och hjälp andra som ställer frågor 

 Var lyhörd och lyssna på andras infallsvinklar 

 Knyt kontakter och nätverka 

 

Förbundsmötets arbetsformer   

Leif Hansson (Stabschef) 

 

Leif presenterar förbundsmötet arbetsformer.  

 

Plenum 

 Samlar alla ombud. 

 Här fattar ombuden besluten. 

 Debatt i de frågor där det finns flera förslag. 

 Inga nya tilläggsyrkanden får läggas i plenum (dessa läggs i utskotten) 

 

Utskotten 

 Bereder de motioner man har att hantera i resp utskott. 

 Ska lämna ett tydligt yrkande till presidiet/plenum. 

 I utskotten kan tilläggsyrkanden läggas. 

 Utskottet kan föreslå: 

Bifalla FS förslag 

Bifalla motionen helt eller delvis 

Bifalla ett eller flera tilläggsyrkanden som läggs i utskottet 

Avslå förslag 

 

Ombuden kommer också ges möjlighet att ge ”inspel” till andra utskott än det man sitter i. 

T.ex. om man har ett förslag eller en synpunkt som man tycker är viktig för utskottet att ha 

med sig när de behandlar motionerna. 

 

Direktbehandling 

 För att underlätta motionshanteringen. 

 Frigöra tid för fördjupande diskussioner. 

 De motioner där det finns en tydlig samsyn på de olika förmötena. 

 FS lägger efter alla förmöten förslag på motioner som kan direktbehandlas 

 FM fattar beslut om FS förslag i plenum 

 

Påverkanstorg (för hantering av dokumentet Vi är Vision) 

 Skiljer på diskussion och beslut 

Plenum – få personer uttalar sig från talarstolen 

Påverkanstorg – många deltar i diskussionerna 
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 Sakfrågorna delas upp på olika platser 

 Deltagarna kan vara med i flera diskussioner. 

 

Redaktionskommitté 

 Sekreterarna på de olika torgen sammanställer alla synpunkter från påverkanstorg. 

 Dessa hanteras därefter av samordningsutskottet  

 Samordningsutskottet lägger förslag till beslut till plenum. 

 

Samordningsutskottet 

 Består av alla utskottsordföranden samt FS presidium och tjänstemän som sekreterare. 

 Hanterar redaktionskommitténs samlade synpunkter på Vi är Vision. 

 Bereder frågor där utskotten anser att samordning behövs 

 

Ekonomi  
Kerstin Eriksson (Administrativ chef) 

 

Kerstin presenterar de ekonomiska förslagen till förbundsmötet. Det innehåller förslag till 

förbundsavgifter, förslag på hur överskott i Vision ska användas och nivåer på eventuella 

arvoden. Se handlingarna på vision.se/fm2016 

 

Vi är Vision – Inledning  

Katarina Holmqvist (Förbundsstyrelsen) 

 

Katarina presenterar arbetet med det förslag till nytt styrdokument för Visions förbundsmöte 

har att fatta beslut om. Dokumentet innehåller förslag på nya hjärtefrågor och målsättningar. 

Du hittar dokumentet bland de andra handlingar.  

 

Vi är Vision – Påverkanstorg 

Vi grupparbetade kring Vi är Vision. Se separat protokoll för förmötets tankar kring 

hjärtefrågor och målsättningar. Ligger som bilaga sist i detta dokument.  

 

Valutskottet 

Mikael Larsson 

Eva Vinsa 

 

Eva och Mikael från valutskottet presenterar sitt arbete med att ta fram ett förslag till ny 

förbundsstyrelse. Valutskottet lägger ett förslag till förbundsmötet, men det är förbundsmötet 

som beslutar.  

 

Valutskottet består av sju ledamöter, en från varje region. Valutskottet väljs av förbundsmötet 

vart fjärde år. Senast skedde valet 2014. Nästa val blir 2018. I Vision har vi en valordning 

som innebär att ett valt valutskott bestående av ledamöter från varje region förbereder valen 

till ny förbundsstyrelse. Valutskottet jobbar aktivt under hela valperioden. Mer intensivt de år 

ny förbundsstyrelse och revisorer ska väljas. Ledamöter från valutskottet deltar på alla 

regionkonferenser, förmöten och regionala förbundskonferenser för att ta del av den regionala 

verksamheten och de förtroendevalda som är aktiva i respektive region. Utöver de 

nomineringar som kommer in så har valutskottet möjlighet att själv nominera. 

 

https://vision.se/fm2016


 

Datum 
2016-09-20 

 

Sida 4 
 

Valutskottets förslag 

Presidium: 

 Förbundsordförande Veronica Magnusson, omval 

 1:e vice ordförande Ove Jansson, omval 

 2:e vice ordförande Michael Karlsson, omval 

 

Övriga förbundsstyrelseledamöter: 

 Monika Göl, omval 

 Anna Nilsson, omval 

 Dalia Eid, nyval 

 Maria Lindeberg, nyval 

 Lars-Åke Josefsson, nyval 

 Niklas Borg, omval 

 Bengt-Anders Alvenes, nyval 

 Hans-Jörgen Kronqvist, nyval 

 Katarina Holmqvist, omval 

 

Revisorer: 

 Johan Berken, nyval 

 Kalle Hultin, nyval 

 

Revisorsersättare: 

 Marie Sandström, nyval 

 Roger Östman, nyval 

 

Mer information finns här: Förslag till FS, förslag till revisorer och samtliga nominerade. 

 

Sätt tonen 

Jenny Ahlman (Regionsamordnare på Visions center i Luleå) 

Jenny presenterar bakgrunden till arbetet med Sätt tonen. Det är en varumärkeskampanj som 

grundar sig i en utredning som gjorts kring medlemskommunikationen. Metoden är att genom 

en sång kommunicera både med medlemmar och förtroendevalda och potentiella medlemmar. 

Sången heter ”Ingen maskin” och mer information finns på satttonen.se  

 

Modern demokratisk organisation och övriga förslag 
Anders Gonzalez (Förbundsstyrelsen) 

Katarina Holmqvist 

 

Anders presenterar arbetet med modern demokratisk organisation. Den grundar sig i motion 

41 ”Demokratin i Vision” som beslutades om på förbundsmötet i Gävle 2014. Rapporten om 

MDO kommer att behandlas i utskott 8 på förbundsmötet.  

 

Rapporten hittar du här: Rapport om Modern demokratisk organisation. 

 

Förbundsmötet föreslås besluta: 

 att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att fortsätta ett arbete där förslag på förbättringar av 

transparens, nya arbetssätt och inkludering löpande genomförs 

https://vision.se/Om-Vision/Forbundsmote/forbundsmote-2016/valutskottets-forslag/
https://vision.se/Om-Vision/Forbundsmote/forbundsmote-2016/revisorsuppdrag/
https://vision.se/Om-Vision/Forbundsmote/forbundsmote-2016/Nominerade-forbundsstyrelseuppdrag/
http://satttonen.se/
https://vision.se/globalassets/om-vision/forbundsmoten/2016/modern-demokratisk-organisation.pdf
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 att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att påbörja en översyn av förbundsmötets roll och 

funktion 

 att ge förbundsstyrelsen ett särskilt uppdrag att utveckla sina egna arbetsformer 

 att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att säkerställa att en regional dialog genomförs 

gällande representation vid regionala förbundskonferenser, regionkonferenser och 

förmöten 

 att för att nå målet om minst en representant på varje arbetsplats fortsätta utveckla 

metodstöd, utbildning och roll för våra lokala representanter och ombud 

 att till förbundsmötet 2018 förändra hanteringen för hur det centrala valutskottet väljs 

för att på ett tydligt vis följa valordningen när det gäller representation av avdelningar 

och klubbar, arbetsgivare (kommun, landsting, privat, bolag, kyrkan etc.) jämställdhet, 

ålder och mångfald att erbjuda standardiserade NMI-mätningar (NöjdMedlemsIndex) 

till avdelningar och klubbar 

 

Motionshantering i utskott 

Vi genomförde motionshantering indelade i de utskott som förbundsstyrelsen beslutat om att 

förbundsmötet ska ha. Motionshanteringen innebar att utskotten skulle avgöra om de tyckte 

att en motion ska gå till utskott för diskussion på förbundsmötet eller om den bör gå för 

direkthantering i plenum utan diskussion i utskott eller plenum. Efter att samtliga förmöten i 

Vision är genomförda kommer eventuella justeringar i utskottens sammansättning ske.    

 

Motionshantering i helgrupp 

Se separat protokoll för beslut. Ligger som bilaga näst sist i detta dokument.  

 

Rekrytering 
Birgitta Hedman (Rekryteringscoach) 

 

Birgitta har en genomgång om rekrytering och presenterar ”Ny på jobbet”/”Värva kollega”-

påsen. Den kan beställas via Profilbutiken. Fram till oktober pågår Värva kollega-kampanjen. 

 

I Vännäs har ett program med Ann-Sofi Holm Danielsson spelats in om hur de vill skapa 

Sveriges bästa hemtjänst. Visions tidning skriver om det.  

 

Länk till Sveriges bästa hemtjänst: http://www.svt.se/sveriges-basta-hemtjanst/vannas-vill-bli-

bast-pa-hemtjanst  
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Fö rmö te Nörrs beslut kring mötiöner 
13-14 september 2016 

Utskott 1 

Villkor 

Motioner 1-18 

Förslag till prioritering av motioner i utskott 1: 

Hög 

Motion 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 och 18. 

Mellan 

Motion 1, 2, 5, 16 och 17. 

Låg 

Ingen 

Förslag till motioner som ska till direkthantering: 

Nr. 15  

Nr. 16  

Förmötets beslut: Förmötet bifaller utskottets förslag till beslut. 

 

Utskott 2 

Arbetsmiljö 

Motioner 19-24 

Förslag till motioner som ska till direkthantering: 

Nr. 19-24 

Förmötets beslut: Förmötet bifaller utskottets förslag till beslut.  

 

Utskott 3 

Lön, pension och organisationspolitik  

Motioner 25-34 

Förslag till motioner som ska till direkthantering: 
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Nr. 25-34 

Förmötets beslut: Förmötet bifaller utskottets förslag till beslut.  

 

Utskott 4 

Yrke 

Motioner 35-39 

Förslag till motioner som ska till direkthantering: 

Nr. 35-39 

Förmötets beslut: Förmötet bifaller utskottets förslag till beslut.  

 

Utskott 5 

Ekonomi 

Motioner 40-45 

Motioner med kommentarer som inte ska till direkthantering: 

Nr. 40 

Utskottet tycker den bör bifallas.  

Nr. 41 

Utskottet tycker att den bör avslås  

Förslag till motioner som ska till direkthantering: 

Nr. 42-45 

Övriga ekonomiska förslag: 

Bifall på FS övriga förslag gällande ekonomi och arvoden. 

Förmötets beslut: Förmötet bifaller utskottets förslag till beslut.  

 

Utskott 6 

Kommunikation 

Motioner 46-55 

Motioner med kommentarer som inte ska till direkthantering: 



 

Datum 
2016-09-20 

 

Sida 8 
 

Nr. 47   

Utskottet bifaller FS, men tycker att det behövs en tilläggsatt-sats om att utreda den här 

frågan. 

Förslag till motioner som ska till direkthantering: 

Nr. 46-55 

Förmötets beslut: Förmötet bifaller utskottets förslag till beslut.  

 

Utskott 7 

Utbildning 

Motioner 56-70 

Motioner med kommentarer som inte ska till direkthantering: 

Utskottets förslag är att 59, 60, 62 och 68 flyttas för gemensam behandling tillsammans med 

motion 58 dvs. att motionerna grupperas under motion 58 vid hantering i utskottet då de 

berör liknande ämnen. 

Nr. 59 

Utskottet bifaller förbundsstyrelsens förslag till beslut med tillägg att första attsatsen inte ska 

avslås utan ingå i utredningen gällande motion nr 58. 

Nr. 60  

Utskottet anser att motionen i sin helhet ska ingå i utredningen gällande motion nr 58. 

Nr. 62  

Utskottet anser att motionen i sin helhet ska ingå i utredningen gällande motion nr 58. 

Nr. 68  

Utskottet bifaller förbundsstyrelsens förslag till beslut med tillägg att motionen ska ingå i 

utredningen gällande motion nr 58. 

Förslag till motioner som ska till direkthantering: 

Nr. 56-58, 61, 63-67, 69-70  

Förmötets beslut: Förmötet bifaller utskottets förslag till beslut.  

 

Utskott 8 

Lokal organisation 
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Motioner 71-76 

Rapport till MDO 

Utskottets förslag var att motion 72-76 skulle skickas för direkthantering. Under förmötets 

plenumhantering av motioner väcktes förslaget att dessa motioner istället skulle gå till 

utskottsbehandling. 

Utskottets förslag till ställningstagande kring MDO: 

Första attsatsen ok 

Andra attsatsen ok 

Tredje attsatsen  ok 

Fjärde attsatsen ok 

Femte attsatsen ok 

Sjätte attsatsen ok med tillägg att det ska finnas en regional representation 

Sjunde attsatsen ok 

Förslag till motioner som ska till direkthantering: 

Nr. 71 

Förmötets beslut: Förmötet bifaller förslaget om att nr. 72-76 ska skickas till utskottet för 

behandling. Förmötet bifaller utskottets förslag till beslut om att bifalla attsatserna, samt att 

sjätte attsatsen ska tillföras ett tillägg om att det ska finnas en regional representation. 

Förmötet bifaller förslaget om direkthantering på nr. 71.  

 

Utskott 9 

Intern styrning och demokrati  

Motioner 77-87 

Utskottets förslag var att motion 77-87 skulle skickas för direkthantering. Under förmötets 

plenumhantering av motioner väcktes förslaget att motion 77-78 och 81 istället skulle gå till 

utskottsbehandling och övriga motioner för direkthantering. 

Förmötets beslut: Förmötet bifaller förslaget om att nr. 77-78 och 81 ska skickas till 

utskottet för behandling och att övriga motioner för direkthantering.   
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Utskott 10 

Schyst arbetsliv, försäkringar och övrigt  

Motioner 88-94 

Motioner med kommentarer som inte ska till direkthantering 

Nr. 88  

Förmötets utskott diskuterade att alla ska arbeta utifrån värdegrunden och att motionen därför 

bör diskuteras i utskottet på förbundsmötet utifrån att det kan finnas ett behov av riktlinjer och 

rutiner för hur vi agerar i sådana här frågor. T.ex. om ett ombud kränker någon/några på 

arbetsplatsen. Vem tar man kontakt med? Hur hanterar vi frågan konkret? Vems ansvar? 

Förslag på nya tilläggsatt-satser till förbundsstyrelsens svar på motion 88:  

Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer och rutiner för en hanteringsordning 

vid kränkande särbehandling och mobbning inom den egna organisationen.   

Att Vision i någon form av framtida enkät tar reda förekomst av kränkande särbehandling och 

mobbning bland förtroendevalda och från förtroendevald till medlem. 

Nr. 92  

Förmötets utskott tycker att denna fråga behöver diskuteras djupare.  

Motioner som ska till direkthantering 

Nr. 89-91 och nr. 93-94  

Förmötets beslut: Förmötet bifaller utskottets förslag till beslut. 
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Fö rmö te i regiön nörr 13-14 september 
Vi a r Visiön – Pa verkanstörg  

 
Framtidens arbetsliv 
…introduktion på jobbet. Alla ska känna att deras kompetens… Funderingar kring ordet 

”nyutexaminerade”.  

 
Chef- och ledarskapsfrågor  
Ordningen på förutsättningarna. 

1. Tydligt mandat 

2. Rimligt antal medarbetare 

3. Osv. 

 

Stärka cheferna att våga driva frågorna. 

Lyfta in ”HR-folket” i framtiden! 

 

Toppen!! 

Sista meningen först. 

 

Hållbart arbetsliv –  Gladare måndagar  
Kortare och konkretare texter. 

 

Måndagar byts mot arbetstid/arbetsdagar. 

Professionellt  meningsfullt. 1:a meningen mellan 1:a och 2:a stycket. 

 

I Vision tar vi fasta på arbetsglädje – det ska kännas bra att gå till jobbet. Det handlar om allas 

rätt till en god arbetsmiljö – fysisk, digital och social. Arbetsmiljön ska främja utveckling, 

nytänkande och professionellt arbete. Den ska motverka mobbning, trakasserier och stress. 

Grunden till en god organisatorisk och social arbetsmiljö lägger vi genom ett fackligt 

arbetsplatsnära arbete där Vision systematiskt identifierar risker för ohälsa, samt stärker 

individens möjlighet till inflytande över sin arbetssituation.  

 

Fair Union 
Förtydliga den internationella synen oå vårt arbete?! 

 

Lokala nivån.  

 

Att vi är en Fair Union innebär att vi på våra arbetsplatser är delaktiga i allt…. 

 

Löner och villkor 
Schysta villkor – förtydliga. 
 

Målsättningar 
Måltexten otydlighet? Mål – aktivitet? Röda tråden saknas – Hjärtefrågor  Mål. 


