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Förslag till direktbehandling av
motioner
Utdrag från förslag till arbetsordning
6.1 Direktbehandling av motioner
Förbundsmötet i plenum beslutar om direktbehandling av motioner på förslag från förbundsstyrelsen
utifrån rekommendationer från förmöten. Direktbehandling innebär att förbundsmötet beslutar om
motionerna i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.
Resultat
Vid årets förmöten rekommenderade respektive förmöte vilka motioner som skulle kunna
direktbehandlas vid förbundsmötet. Antalet varierade mellan 46-50 motioner på förmötena.
Samtliga tre förmöten var eniga om att rekommendera nedanstående 33 motioner för direktbehandling
på förbundsmötet, vilket innebär att förbundsmötet beslutar i enlighet med förbundsstyrelsens yttrande
och förslag till beslut.

Förbundsstyrelsen föreslår därför förbundsmötet
att

besluta enligt förbundsstyrelsens svar på följande motioner:

Utskott 1 – Hållbart arbetsliv
1. Arbetstidskonto
2. Arbetstidsmått - Kortare arbetsdagar med bibehållen lön
5. Hur ska vi orka arbeta full tid hela vägen fram till pension?
7. Sex timmars arbetsdag (TCO aktör) Gbg
8. Sex timmars arbetsdag (Vision aktör) LT Blekinge
Utskott 2 - Ekonomi
10. Tidigarelägg utbetalning av medlemsavgifterna till pensionärssektionerna
Utskott 3 – Fair Union
12. Könsneutrala toalettskyltar på Visions förbundskontor och center
Utskott 4 – Hållbart engagemang
15. Avsaknad av dokumentationsmöjligheter som förtroendevald i Vision
21. Gemensamma målbilder
22. Halv medlemsavgift för styrelseledamöter i klubbar och avdelningar
23. Hjärtefråga Chef

Utskott 5 - Kommunikation
27. Artiklar i Visions medlemstidning inför pensionering
28. Mallar för protokoll och kallelser
29. Marknadsföring
32. Tidningen Vision, reportage om pensionärsverksamheten
33. Tillgänglighetsanpassa Visions hemsida i enlighet med ny lagstiftning
Utskott 6 - Lön
38. Kontrollfunktion för lönekartläggning
39. Mjukvara för jämställda löner
Utskott 7 - Organisation
47. Verksamhet för arbetslösa medlemmar
Utskott 8 - Samhälle
51. Vision fullvärdig medlem i PTK
Utskott 9 - Utbildning
57. Bidra till ökad arbetsmarknadskunskap hos skolelever
Utskott 10 - Villkor
65. Etnisk mångfald i valordningen
66. Ersättning för sjukvårdskostnader och läkemedel
67. Extra ledighet vid klämdagar och innan aftnar
68. Fler semesterdagar för Visions medlemmar
69. Friskvårdstimme
70. Förbättrad tjänstepension
71. Lika rättigheter semesterdagar
72. Reglera i AB när arbetsgivaren (chefen) senast måste handlägga en semesteransökan…
73. Tjänstepension även vid vård av barn, vård av allvarligt sjukt barn.
74. Tjänstepension: Höjd ersättning
75. Ändra tiden för OB tillägg nätter innan storhelger
76. Ändring i avtalet kring sovande jourtjänstgöring
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