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Informationsklassning: Intern 

Minnesanteckningar samordningsgruppen område Stockholm 

Extrainsatt digitalt möte den 9 juni 

Närvarande: Max Tegman, Kamilla Lantz, Ewa Ambric, Katri Karlsson, Lena Kratz, Stefan 

Lindetun.  

Anmält förhinder: Sanne-Liv Olsen, Kenneth Andersson.  

Information från centrala valutskottet 

Centrala valutskottet (CVU) informerar att ytterligare en ledamot, utöver de två sedan tidigare 

aviserade, meddelat att hen kommer avsluta sitt uppdrag i förbundsstyrelsen under pågående 

mandatperiod. Tre nya ledamöter ska därav nomineras till förbundsstyrelsen inför 

förbundsmötet 2022. Sista nomineringsdag är 15 juni. I dagsläget har tio nomineringar 

inkommit.  

CVU är måna om att ha en bred representation inom de olika avtalsområdena bland de 

nominerade till fyllnadsvalen. CVU kommer därför att skicka ut information till 

samordningsgrupperna under dagen om möjligheten att nominera och vädjar 

samordningsgrupperna att sprida informationen. CVU träffas den 20 juni i Stockholm för 

planering och digitala intervjuer sker under vecka 26–27. Fyllnadsvalen kommer ske under 

förbundsmötet 29 september – 1 oktober 2022.  

Information från förbundsstyrelsen 

Under nationella samordnarträffen 26–27 april presenterades och diskuterades förslag till ny 

avgiftsmodell i Vision. Inspel inkom då om att taknivån i modellen upplevdes som låg. 

Förbundsstyrelsen föreslår utifrån denna feedback att taknivån höjs från 23,650 kr till 25,000 kr i 

månaden.  

Krontal behövs på både förbundsavgiften och klubbavgiften då det inte går att ha procenttal på 

lokala avgiften och krontal på förbundsavgiften. Skulle avdelningar och klubbar välja att 

harmonisera sina avgifter inom färre nivåer skulle detta öka tydligheten i avgiftsmodellen och 

göra det lättare svara på vad det kostar att vara medlem i Vision. Exempelvis skulle följande 

fyra nivåer på lokala avgifter - 25, 40, 50 och 60 kronor - fånga in en majoritet av avdelningar 

och klubbar utifrån nuvarande avgiftsnivå. Avdelningen och klubben bestämmer fortsatt sin nivå 

utifrån de behov som finns för att driva sin verksamhet. Fortsatta diskussioner om 

lokalavgifterna kommer föras med förbundsstyrelsen vid höstens förmöten.  
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