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Plats  Norra Latin, Stockholm 
 
Tid 26-28 september 2010 
 
Närvarande Enligt särskild deltagarförteckning (bilaga 1 till originalprotokollet) 
 
 
 
 
§ 1 FÖRBUNDSMÖTETS ÖPPNANDE 

Eva Nordmark öppnar förbundsmötet 26 september 2010 på Norra Latin och 
inledningstalar 

 
Välkomna hit allihop idag. Det är fantastiskt att se er samlade idag och hoppas jag att ni är lika 
taggade och förväntansfulla som jag är inför de har tre dagarna när vi ska diskutera våra viktiga 
fackliga frågor, förnyelsearbetet, fatta kloka beslut och ha riktigt, riktigt kul tillsammans.  
 
Jag tänkte att jag inledningsvis ska säga några ord om politiken, politiska frågor och sedan några 
ord kring vårt förändringsarbete. Jag tänkte börja i den ändan där Zinat var inne på. Vi har nu ett 
främlingsfientligt parti i vår riksdag. Det är precis en vecka sedan som Sverigedemokraterna blev 
inröstade i vårt parlament. För oss som jobbar fackligt, för oss i SKTF som är en Fair Union, så 
står vi för alla människor lika värde. Vi står för respekt, medmänsklighet och mångfald.  
 
Fackföreningsrörelsen har från den dagen vi bildades kämpat för mänskliga och fackliga 
rättigheter och friheter. För ett samhälle och ett arbetsliv fritt från diskriminering. Och för ett 
arbetsliv som vi uttrycker det i vår vision i SKTF, för ett arbetsliv där alla får plats och behövs och 
som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. Det här är ett uppdrag, ett arbete som har blivit 
än mer viktigt idag. Vi har sett i studier att i länder där fackföreningsrörelsen är stark, där vi har en 
hög organisationsgrad, där får heller inte rasistiska och främlingsfientliga partier lika starkt fäste.  
 
Och det är ingen som vi, inom facken som kan ta diskussionerna om värderingsfrågor på det sätt 
som vi kan göra. Det finns inget parti, ingen annan organisation som har samma plattform att ute 
på arbetsplatserna ta diskussionerna om vår arbetsplatskultur, om våra arbetsmiljöfrågor, om 
allas rika rätt. Så vi har ett mycket viktigt uppdrag nu som jag ser det. Det är inget nytt uppdrag, 
men det har blivit ännu mer tydligt att värderingsfrågor, där måste vi sätta ett tydligt fokus. Vi 
måste se till att dem värderingar som Sverigedemokraterna står för inte får ta ett större fäste i vårt 
samhälle. Precis det här berörde Zinat i sin inledning. 
 
Jag skulle vilja vara glasklar med er i vilken uppfattning vi har som har kring Sverigedemokraterna.  
 
För det första; vi kommer aldrig att samarbeta med Sverigedemokraterna. Vi kan inte undvika 
dem där de är valda om vi t ex uppvaktar ett utskott i riksdagen eller vi möter en kommunstyrelse 
eller ett utskott inom landstinget. Men vi kommer inte aktivt att söka något som helst samverkan 
med dem. Ni kommer inte att se något debattartiklar där jag skriver under med någon företrädare 
av Sverigedemokraterna. Vi ska inte bjuda in dem till att söka gemensamma politiska lösningar. Vi 
måste vara glasklara med våra värderingar och var vi står. 
 
För det andra; man kan inte vara förtroendevald i vårt förbund och samtidigt aktiv 
Sverigedemokrat. Våra värderingar tillåter inte det. 
 
För det tredje; vi ska aldrig acceptera främlingsfientliga eller rasistiska åsikter eller budskap på 
våra arbetsplatser. Blir det sådana diskussioner, om sådana tankar förs fram, då måste vi vara 
väldigt klara med var vi står. Vi kommer att fortsätta arbeta med mänskliga och fackliga rättigheter. 
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Jag tycker det är väldigt viktigt att säga det att vi som är en facklig organisation, vi är duktiga på 
att förhandla, vi är duktiga på att kompromissa men vi kompromissar aldrig med våra värderingar. 
 
Tack för applåderna. Skönt att känna det stödet. Vi ska också se det klart det som har hänt den 
senaste veckan. Vi ska inte misströsta. Det har väckt otroliga reaktioner. Vi har sett 
namninsamlingar. Vi har sett demonstrationer. Vi ser hur människor engagerar sig på olika sätt 
via facebook, men faktiskt också fackligt. 
 
Jag har fått berättat för mig i veckan nu att det finns ett ökat intresse hos våra medlemmar att 
diskutera just de här frågorna på arbetsplatserna. Hur ser vår arbetsplatskultur ut? Hur ska 
värderingarna vara på våra arbetsplatser och här tror jag också att vi ska samarbeta med våra 
arbetsgivare. Det känns också extra bra att säga utifrån detta politiska läget att vi nu har inrättat 
en solidaritetsfond. Ni kommer att få veta mer om den här fonden lite senare. Vi ska se till att dela 
ut material kring den. Men det känns oerhört bra att vi själva kan bidra, att vi har en egen fond i 
SKTF där vi kan satsa pengar till solidaritetsarbete runt om i världen. Därför att vårt engagemang 
tar ju inte slut vid Sveriges landsgräns. I morgon delar vi ut det första MR-priset nånsin i 
förbundets historia. Det var ett beslut på förra Förbundsmötet som där vi bestämde oss för att vi 
vill uppmärksamma arbetsgivare och arbetsplats som gör någonting bra med mänskliga 
rättighetsperspektivet. Det känns väldigt bra tycker jag. 
 
Vi har en fortsatt alliansregering i Sverige och jag tänkte passa på idag att göra några medskick till 
regeringen. Jag tycker att det är viktigt tillfälle idag att göra det när vi är samlade och den nya 
regeringen ska ju forma sig och fundera över sin framtida politik.  
 
För det första behöver Sverige en ny jämställdhetskommission. På DN debatt idag så utmanar vi 
Fredrik Reinfeldt om det. Vi har sett att i yrke efter yrke, bransch efter bransch som domineras 
utav kvinnor så tjänar alla inklusive männen sämre än i yrke och branscher som domineras utav 
män. Idag är det ingen som tar ett helhetsansvar för det här. Det är jätteviktigt att vi försöker hitta 
lösningar, breda lösningar som många kan vara överens om, om vi ska kunna göra förändringar.  
 
Tyvärr så har vi sett att dem här strukturella löneskillnader som vi talar om, det händer ingenting 
med utvecklingen. De är cementerade de här strukturella löneskillnaderna. Det är en oerhört viktig 
fråga där vi ska söka samarbete med alla dem som tycker att det är viktigt. Det som känns 
förhoppningsfullt är att vi gjorde en enkätfråga under Almedalen till samtliga partiledare i 
riksdagen då där vi ställde frågan hur man ser på en jämställdhetskommission. Då var det så att 
fem av sju partiledare avvisade inte den tanken utan var mer eller mindre ljumma. Jag hoppas att 
vi kan fortsätta driva dem här frågorna så att vi någon gång kan se ett resultat också. Nu har det 
stått stilla allt för länge. Det är dags att gå från ord till handling. Sverige behöver en 
jämställdhetskommission. Vi behöver ta täten i jämställdhetsarbetet. Vi ska hämta inspiration från 
de andra nordiska länderna, både Norge, Finland och Danmark är igång med ett sådant jobb 
sedan flera år tillbaka. Här måste vi se till att kan trycka på så att Sverige kan gå i täten. Det 
handlar inte bara om jämställdhet. Det handlar ju också om kvalitet i välfärden därför att ska vi 
kunna se till att nya, unga, duktiga anställda rekryteras till vår sektor måste vi vara 
konkurrenskraftiga i villkoren. Har vi konkurrenskraftiga löner och konkurrenskraftiga villkor så kan 
vi se till att de allra duktigaste kommer till våra sektorer. Så välfärden tjänar också på att vi kan få 
förändringar när det gäller de här strukturella löneskillnaderna. 
 
Breda lösningar sa jag när det gäller jämställdhetskommission. Det gäller också 
trygghetssystemen. Där har vi sett försämringar de senaste åren. Om jag blir sjuk eller om jag blir 
arbetslös så måste det finnas ett stöd. Det måste finnas hjälp att komma tillbaka till arbetslivet. Vi 
vill ha justa, trygga, långsiktigt hållbara system som är rättsäkra för individen. Det är oerhört viktigt. 
Så här skulle jag ju önska, dels så utgår jag ifrån regeringen faktiskt åtgärdar de uppenbara 
bristerna som vi ser idag. Det finns mängder av exempel. Jag utgår från att man åtgärdar de 
uppenbara bristerna. Jag skulle också vilja se att man tar ett helhetsansvar, att man gör upp över 
blockgränserna om sjukförsäkring, om arbetslöshetsförsäkringen, för det här är så viktiga frågor 
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som måste hålla över lång tid. Vi kan inte ha förändringar i dem systemen varje gång vi byter 
regering. Vi måste utifrån ett fackligt perspektiv, utifrån ett löntagarperspektiv få veta vad som 
gäller. Det är oerhört viktigt, tycker jag. Så det är ett medskick till alliansregeringen.  
 
Vi har också tidigare föreslagit generationsväxlingsprogram. Vi vet att många inom våra yrken, 
inom välfärdssektor generellt, kommer att gå i pension de närmsta åren. Vi tycker att det vore 
väldigt bra utifrån det läge vi är i nu med en hög ungdomsarbetslöshet att vi har ett program som 
innebär att de äldres kompetens och kunnande tas tillvara samtidigt som unga människor då får 
möjlighet till ett spännande och utvecklande jobb inom välfärden. 
 
Jag skulle också vilja uppmana alla politiker, vi har fått en hel del nya politiker i och med valet uti 
 kommuner och landsting, till dem vill jag skicka en hälsning. Ta till vara arbetsglädjen hos de 
anställda. Ta tillvara kraften, engagemanget, kunnandet, viljan att göra gott. Vi vet att det är de 
anställda inom välfärden som kan verksamheterna. De är ju dem som ser vad som behöver göras, 
vad som behöver skruvas. Med all respekt för våra politiker under vår valrörelsen. Det är väldigt 
lätt att vilja gå in och säga så här ska det se ut. Jag tror lösningen är att finna i den nära 
verksamheten. Jag tror att lösningen på många problem hittar man genom att släppa loss kraften 
hos de anställda inom välfärden. Så det är en uppmaning till landets alla politiker att ta tillvara den 
kraft som finns hos våra medlemmar och andra anställda. 
 
Jag tänkte säga några ord om SKTF och vårt förändringsarbete. Det finns mycket andra politiska 
frågor man skulle kunna ta upp, men jag gör inte det just nu. Jag skulle vilja gå över till SKTF. 
 
Jag är otroligt stolt över vårt förbund. Ni såg bildspelet här. Jag blir så glad. Vi är så många 
fantastiska människor som gör ett jättebra resultat varje dag. Små underverk i vardagen för våra 
medlemmar. Tänk på alla medlemmar ni möter dagligdags, alla medlemmar som ni stöttar, 
coachar och inspirerar till nya kliv i arbetslivet, hjälp på olika sätt att komma vidare. Tänk på alla 
kreativa bra lösningarna som vi föreslår för våra arbetsgivare, på alla de konkreta krav vi får 
igenom.  
 
Jag tänker också på den senaste avtalsrörelsen inom HÖK. Kommer ni ihåg hur det var? Kommer 
ni ihåg att våra arbetsgivare var mer samlade än någonsin. Att de meddelade oss via media att 
det blir inga garanterade löneökningar alls pga krisen. Trots det fick vi bra löneökningsnivåer och 
vi lyckades också teckna ett avtal utan medling. Dessutom fick vi ett jämställdhetsråd. Det skapar 
en plattform för oss tillsammans med arbetsgivaren att fortsätta diskutera strukturella 
löneskillnader som jag var inne på tidigare. Vi fick en förlängning av föräldrapenningtillägget från 
tre till fem månader. Vi fick en ökad flexibilitet att hitta lösningar i semesterbestämmelserna t ex. 
Det här är också frågor som är oerhört viktiga, för att vi ska se till att våra verksamheter är 
attraktiva för nya, för unga och akademiker som kommer ut nu på arbetsmarknaden.  
 
Vårt uppdrag som facklig organisation är att förbättra villkoren för våra medlemmar både på 
arbetsplatserna och i samhället. Vårt viktigaste verktyg det är kollektivavtalet och sen har vi 
opinionsbildningen viktig för att kunna trycka på och lämna bra förslag. Det handlar också om som 
vi var inne på tidigare att påverka våra värderingar och attityder. För att vi ska lyckas i vårt arbete, 
så ska vi vara relevanta för dem vi vill organisera. Vi måste vara ett modernt fackförbund som har 
kraft, energin och styrkan att åstadkomma resultat. Det handlar inte bara om att ha bra idéer. Det 
handlar också om att visa att vi har många bakom oss. Det är så vi blir starka, det är så vi kan 
utveckla kollektivavtalen. Det är så vi kan göra vår röst ännu starkare när det gäller olika typer av 
politiska krav. Ni vet lika väl som jag att det är en gigantisk utmaning för den samlade 
fackföreningsrörelsen.  
 
Vi kämpar hårt i SKTF med vårt förnyelsearbete och vi ska fortsätta diskutera det under de här 
dagarna. Jag vill också passa på att berätta för er om vår nya rekryteringsenhet som vi i 
Förbundsstyrelsen fattade beslut om förra året. Dom kom i gång i maj och finns på plats här på 
förbundsmötet. Dom kan hjälpa till i det lokala arbetet, för att se till att ge ytterligare skjuts och 
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stöd för att se till rekrytera alla dem som är nya på våra arbetsplatser. Se till att vi får de unga och 
akademiker med i vårt förbund. Så jag vill uppmana er att prata med dem, se till att boka in dagar 
när ni ser till att verkligen jobbar järnet med rekrytering förutom det dagliga arbetet givetvis, så till 
att hämta stöd hos rekryteringsenheten.  
 
Jag skulle vilja säga att det har aldrig varit viktigare än nu att vi organiserar många, också utifrån 
värderingsfrågorna, utifrån att vi vet att det finns ett hot när det gäller våra kollektivavtal. Vi vet att 
vi behöver organisera. Vi vet att vi behöver rekrytera.  
 
Jag vill också säga när de gäller vårt första mål för SKTF 2012 för om organisationsgraden som 
sådan är en viktig fråga generellt för alla fackliga organisationer, så har ju vi kunnat identifiera för 
vårt förbund, att de grupper som vi saknar, det är nyanställda, de är unga och det är akademiker. 
Det var därför vi på förbundsmötet 2008 bestämde oss att det här är tre målgrupper som vi måste 
satsa extra på. Och varför jag säger det är jag ibland får frågor om det där målet, är vi inte alla 
viktiga. Vi som är över 35 år, vi som inte har en akademisk utbildning, är inte vi också viktiga? Jo, 
vi är alla viktiga. Men det vi har identifierat under 2008 och bestämde oss för, det var att vi måste 
nå unga, akademiker och nyanställda också. För om inte vi gör det då vet vi att vi successivt 
försvagas allesammans i takt med pensionsavgångarna.  
 
Det handlar inte bara om att vi behöver dem här grupperna. Det handlar också om att se behoven 
hos de unga, hos akademikerna. De är de mest sårbara och starka på samma gång. Sårbara 
därför att väldigt många utav dom får bara tillfälliga jobb och arbetsgivarna utnyttjar ibland att 
stapla visstidsanställningar på varandra. Starka för de har en bra utbildning och en hög tilltro till 
sin egen förmåga. Dom har en kraft som vi kan ta tillvara både på arbetsplatserna och i det 
fackliga arbetet. Jag säger det här därför att jag tycker det är så viktigt att vi ser det. Det finns 
grupper som vi måste våga och orka fokusera på, hålla i och satsa på. För mig är det jätteviktigt. 
Jag vill inte se en utveckling då vi som redan är medlemmar sitter nöjda. Jag vill se en utveckling 
där vi växer, där vi ser till att alla som kommer nya på våra arbetsplatser organiserar sig, går med 
i förbundet. Det är viktigt för dem. Det är viktigt för oss alla. 
 
Det har hänt otroligt mycket i SKTF sedan vi bestämde oss för 2012-målen och sedan vi 
fastställde våra kännetecken. Ni kommer ihåg PIFFI, personlig, inspirerande, Fair, framgångsrik 
och inflytelserik. När man tittar på vad har hänt i förbundet sedan vi bestämde oss 2008 och fram 
till nu 2010, så får vi in massvis med bra rapporter om utvecklingsarbete. Vi får in exempel på 
yrkesnätverk som drar igång. Att vi hittar nya arbetsformer när det gäller att samla olika 
yrkesgrupper inom förbundet. Vi får in exempel på hur vi utvecklar medlemsinflytande inför 
löneförhandlingar lokalt. Vi får in exempel på när man verkligen strukturera sig till att varenda 
nyanställd kommer in i förbundet. Mängder av sådana nya arbetsformer, nya arbetssätt, kreativa 
idéer som handlar både om hur vi möter dem medlemmar vi har men också medlemmar som är 
potentiella och där vi lyckas fantastiskt bra.  
 
Det är det som är så häftigt med oss, när vi bestämmer oss för något, ger vi järnet och vi alla 
tillsammans drar åt samma håll, då lyckas vi, då når vi resultat. Det är det som är styrkan i vår 
fackliga organisation, det som är styrkan i SKTF. Det är därför som vi nu i Förbundsstyrelsen har 
bestämt oss för att titta på hur ser det ut nu mot målen för 2012. Kommer vi att klara av dem? Vad 
krävs ytterligare för insatser för att vi ska nå dit vi har bestämt oss. I halvtidsrapporten som vi har 
diskuterat mycket mer så hittar vi dem förslagen, där hittar vi dem idéerna. Det handlar om, nu när 
vi är på gång, när det verkligen gäller, det är vi vill bli fler, vi vill bli starkare, ska synas mer och vi 
ska bli ännu bättre.  
 
Det jag tycker är häftigt som jag är jätte stolt över, att vi vågar utmana oss själva. Vi utmanar oss 
nu på det här förbundsmötet med att varenda nyanställd som kommer till våra arbetsplatser ska få 
erbjudandet att gå med i SKTF. Vi utmanar oss själva när det gäller konkreta förslag om att 
modernisera de fackliga arbetsformerna. Det som handlar om att dela på den fackliga tiden, 
släppa in fler i vårt fackliga arbete så att vi blir ännu starkare. Det handlar om 
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generationsväxlingen och konkreta förslag för det utan att vi bara pratar om den, utan att det 
faktiskt ser att det händer, att den görs i verkligheten. Det handlar om att vi vill förnya vår fackliga 
politik. Är den relevant för alla nya vi vill organisera och vi kommer att få inspiration redan idag 
och påbörja rådsdiskussioner på tisdag. Det här ser vi verkligen fram emot i förbundsstyrelsen.  
 
Det är till och med så att vi ska sätta ner foten huruvida vi ska byta namn. Jag är otroligt stolt och 
glad över att vi har en förbundsstyrelse och en organisation som vågar utmana sig själv att vi inte 
räds förändring. Det är den största kraften, tycker jag, i vårt förbund. Förbundsstyrelsen har åkt 
runt på alla förmötena och fått diskutera de här frågorna med er. Ibland har det varit heta 
diskussioner och ibland helt koncensus. Det har varit en jätteenergi. Vi ser fram emot att fortsätta 
diskussionerna nu. Vi träffade ungefär 600 förtroendevalda runt om i landet. Det har varit otroligt 
inspirerande och alla i förbundsstyrelsen nickar instämmande här.  
 
Vi ser fram emot fortsatta samtal och fortsatta diskussioner och så småningom beslut kring de har 
frågeställningarnaHärligt att se er här. Jag gick runt lite i lokalen här innan för att få koll på var alla 
finns. Har vi region Norr här? Region Mitt? Region Västerås? Stockholm? Väst? Syd? och 
Sydost? Ja. 
 
Vi har personal med oss som ska hjälpa oss under de här dagarna. Se till att vi får ett så smidigt 
och bra förbundsmöte. Ni är jättevälkomna också. Vi har med oss Tria och Ledare i SKTF, Facket 
Förändras, det gemensamma TCO initiativet, och andra gäster från bl a TCO som kommer att 
gästa oss under de här dagarna. Med oss nu har vi TCOs ordförande Sture Nordh, Kommunals 
nya ordförande Anneli Nordström, Unionens vice ordförande Bengt Olsson. Gott att ha er här. 
Då återstår det bara för mig att förklara SKTF Förbundsmöte 2010 för öppnat. 
 
Nu gäller det! Nu kör vi! 
 
 
§ 2 Upprop  
 Förbundsstyrelsen förslår att den avprickning som skett vid registreringen ska 

godkännas som upprop (bilaga 1 till originalprotokollet). 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att bifalla förslaget. 
 
 
§ 3 Val av ordföranden  
 Eva Nordmark föreslår ordföranden för förbundsmötet. Inga andra förslag föreligger. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att till ordföranden för förbundsmötet.utse: 
 Thomas Dahl, Ekumeniska  

Åsa Dahlqvist, Trollhätteavdelningen  
Helena Markstedt; Fairtrade Sverige 
Gabriel Ehrling, Landsrådet Sverige Ungdomsorganisationer, LSU 
 

 
 
§ 4 Val av sekreterare  
 Eva Nordmark föreslår sekreterare för förbundsmötet. Inga andra förslag föreligger. 
 
Förbundsmötet beslutar 
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att till sekreterare för förbundsmötet. 
 utse Torbjörn Bredin, Jeanette Forss, Karl Lundberg och Ingrid Andersson  
Förbundsmötesordförandena övertar ordförandeklubban. 
 
 
§ 5 Val av protokolljusterare och rösträknare 
 Förbundsstyrelsen föreslår att protokollet justeras av förbundsmötets 

ordföranden samt två justerare.  
 
 Av praktiska skäl behövs fler rösträknare. Presidiet föreslår att fyra rösträknare utses.  
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att utse Ralph Rosenlund, 657-16 Renova och Karin Alarm Eriksson, 326 Vindeln 

att tillsammans med förbundsmötesordförandena justera protokollet. 
 
att utse Svante Karlsson, 283 Göteborgs Energi, Anna Nilsson, 002 Lund, Birgitta Witte, 

513-06 SÖS och Sten Öberg, 028 Gävle till rösträknare. 
 
 
§ 6 Prövning om kallelse till förbundsmötet skett i behörig ordning 
 
 Kallelse till förbundsmötet ska enligt stadgarna sändas ut minst sex månader i förväg. 

Kallelsen sändes ut den 4 februari 2010. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att förbundsmötet anses kallat i behörig ordning. 
 
 
§ 7 Fastställande av dag- och arbetsordning, ramprogram och förslag till 

utskottsindelning och samordningsutskott 
Förslag till dag- och arbetsordning, inklusive ramprogram och förslag till 
utskottsindelning har sänts ut till ombuden. Förbundsstyrelsen föreslår att dag- och 
arbetsordningen inklusive ramprogram fastställs och att förslaget till utskottsindelning 
också fastställs med en förändring, att motion J5 flyttas till utskott B – Min Lön.  
Mario Nieminen, Stockholm yrkar på att motionerna B9 och B10 hanteras parallellt i 
utskott C. 

 
Förbundsmötet beslutar 
 
att fastställa dag- och arbetsordning inklusive ramprogram och förslag till utskottsindelning 

inklusive den av förbundsstyrelsen föreslagna förflyttningen av motion J5. 
 
att bifalla yrkandet att  motionerna B9 och B10 behandlas i både utskott B och C parallellt. 
 
 

Nomineringstid 
Förbundsstyrelsen föreslår att nomineringstiden till val av valutskott går ut kl 19.00 
söndag 26 september 2010. 

 
Förbundsmötet beslutar 
 
att nomineringstiden går ut den 26 september klockan 19.00. 
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§ 8 Verksamheten 2008 och 2009 
 Förbundsordförande Eva Nordmark kommenterar verksamhetsberättelsen (bilaga till 

originalprotokollet) 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att med godkännande lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna. 
 
 
§ 9 Revisorernas berättelse 
 Bo Bergsten och Barbro Svensson föredrar revisorernas berättelse: 
  
 
§ 10 Fastställande av bokslut och årsredovisning 2008 och 2009 samt förfarandet med 

överskott/underskott i årsbokslut 
 
 
Förbundsmötet beslutar för bokslutet 2008 
 
att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, 
 
att underskottet 53 991 363,57 kronor i enlighet med förbundsstyrelsens förslag balanseras 

i ny räkning. 
 
Förbundsmötet beslutar för bokslutet 2009 
 
att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, 
 
att överskott 111 509 196,96 kr står 68 862 125,96 kr till förbundsmötets förfogande efter 

avsättning till konfliktfonden med 42 647 071,00 kr. 
 
att 68 862 125,96 kr balanseras i en ny räkning 
 
 
§ 11 Ansvarsfrihet för 2008 och 2009 års förvaltning 
 Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för 2008 och 2009 års förvaltning. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2008 och 2009 års förvaltning. 
 
 
§ 12 Ekonomirapport 
 Ove Jansson, förbundsstyrelsen föredrar ekonomirapporten. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att godkänna ekonomirapporten. 
 
Information att presidiet har beviljat Margareta Glaad ledigt under miniseminarierna söndag kväll. 
Margareta kommer åter måndag morgon. 
 
§ 13 Utdelning av SKTFs MR-pris 
 Förbundsordförande Eva Nordmark delar ut SKTFs MR-pris för första gången.  
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 Priset går till Enheten för äldre i Nacka kommun. Priset mottas av Åsa Bratt, som är 

enhetschef. 
 
 
§ 14 Behandling av utskottsarbetet (utredningar, motioner och förslag) 
 Samtliga utskott behandlar rapporten SKTF 2012 – rapport i halvtid. 
 
 
Utskott A Fair Union 
Kerstin Hargin rapporterar från utskott A som behandlar motionerna A1 – A9. Veronica Karlsson, 
Förbundsstyrelsen står bakom utskottets förslag. 
Göran Svenningson, Katrineholm, Niklas Witt, Flen och Peter Rolfsson, Trollhättan, yrkar bifall till 
motion A4.  
Magnus Sällström, Stockholm yrkar bifall till utskottets förslag på motion A4. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att bifalla motion A1 andra och tredje att-satsen  
att  anse motion A1 första att-satsen besvarad  
 med tillägget 
 attskicka med Stockholms Stads efterlysning av en mer aktiv diskussion i förbundet. 
 
att bifalla motion A2 första att-satsen 
 med tillägget  
 att utbildning av ombud kan ske i SKTFs regi eller i samarbete med andra fackförbund 

eller organisationer.  
att anse motion A2 andra att-satsen besvarad. 
 
att anse motion A3 första och tredje att-satsen besvarad.  
att avslå motion A3 andra och fjärde att-satsen. 
 
att avslå motion A4. 
 
att anse motion A5 besvarad. 
 
att anse motion A6 besvarad. 
 
att anse motion A7 besvarad. 
 
att avslå motion A8 första och andra att-satserna. 
att anse motion A8 tredje att-satsen besvarad 
 med tillägget 
  att det tydligt kommuniceras om pågående projekt. Det ska finnas möjlighet för 

förbundets medlemmar att följa det internationella arbetet på ett enkelt och konkret sätt 
för att skapa förståelse och solidaritet för andra människor som är en del i vår 
värdegrund.  

 
att bifalla motion A9 första och tredje att-satsen. 
att avslå motion A9 andra att-satsen 
 med tillägget 
att det utvecklas nya former och arbetssätt för erfarenhetsutbyte med fackliga kollegor/kamrater i 

andra länder. 
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Utskott B Min Lön 
Tina Niinisalo rapporterar från utskott B som behandlar motionerna B1 – B12 samt J5.  
Anna-Lena Danielsson förbundsstyrelsen står bakom utskottens förslag. 
Chris Kosanovic, avd tolk, yrkar på bifall för någon av de två att-satserna i motion B3.  
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att avslå motion B1. 
 
att avslå motion B2. 
 
att anse motion B3 besvarad. 
 
att anse motion B4 första att-satsen besvarad.  
att avslå motion B4 andra och tredje att-satserna. 
 
att bifalla motion B5 första att-sats. 
att avslå motion B5 andra och tredje att-satsen. 
 
att anse motion B6 besvarad  
 med tillägget  
 att diskutera användbarheten för den lokala organisationen. 
 
att anse motion B7 besvarad. 
 
att anse motion B8 besvarad.  
 med tillägget  
 att uppdra till förbundsstyrelsen att tillskapa interna arenor för lönepolitiska diskussioner 

och verka för partsgemensamma diskussioner om avtal och framtida lönepolitik. 
 
att bifalla motion B9. 
 
att avslå motion B10. 
 
att bifalla motion B11  
 med tillägget  
 att det utskott som hanterar lönepolitiska frågor gör en enkel prioritering av de yrkanden 

som framförs i olika motioner, och i övrigt anse motion B11 besvarad.  
att anse motion B12 besvarad.  
 med tillägget  
 attskyndsamt starta upp arbetet med yrkesnätverk. 
 
att bifalla motion J5 att alla motioner ska bli föremål för beredning och beslut och vidhäftas 

en enklare prioritering på förbundsmötet och därmed anse motionen besvarad. 
 
 
Utskott C villkor 
Anna Nilsson rapporterar från utskott C som behandlar motionerna C1 – C16 samt B9 och B10.  
Karl-Gustav Forsberg förbundsstyrelsen ställer sig bakom utskottets betänkande.  
Marcus Gustavsson, Göteborg, Marjo Nieminen, Stockholm, yrkar bifall till motion C12 och C13. 
 
Marjo Nieminenyrkar bifall till motion C1.  
Tina Niinisalo, Göteborg yrkar på att prioriteringar ska göras i enlighet med beslut i B11. Karl-
Gustav Forsberg, förbundsstyrelsen, ställer sig bakom yrkandet från Marjo Nieminen och Marcus 
Gustavsson. 
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Förbundsmötet beslutar 
 
att avslag på Tina Niinisalos yrkande på att prioriteringar ska göras i enlighet med beslut i 

B11. 
 
att anser motion C1 besvarad och överlämna motionen till beredning inför kommande 

avtalsrörelse. 
 
att anse motion C2 besvarad och överlämna motionen för beredning inför kommande 

avtalsrörelser. Medskick från utskottet är också att förbereda tvärfackligt samarbete i 
frågan. 

 
att anse motion C3 besvarad och överlämna motionen för beredning inför kommande 

avtalsrörelser. Medskick från utskottet är också att förbereda tvärfackligt samarbete i 
frågan. 

 
att anse motion C4 besvarad på första att-satsen och överlämna motionen för beredning 

inför kommande avtalsrörelser. 
att avslå motion C4 andra att-sats. 
 
att anse motion C5 första att-sats besvarad. 
att avslå motion C5 andra att-sats. 
 
att anse motion C6 besvarad och överlämna motionen till beredning inför kommande 

avtalsrörelse och att jämställdhetsperspektiv ska beaktas. 
 
att anse motion C7 besvarad. 
 
att anse motion C8 besvarad och överlämna motionen för beredning i kommande 

avtalsrörelser. 
 
att anse motion C9 besvarad och överlämna motionen för beredning i kommande 

avtalsrörelser. 
 
att anse motion C10 besvarad och överlämna motionen för beredning i kommande 

avtalsrörelser. 
 
att anse motion C11 första och tredje att-satsen besvarad  
 med tillägget  
 att förbundsstyrelsen tar fram ett material om hur vi jobbar med att ta till vara de 

visstidsanställda som en viktig medlemsgrupp. 
att avslå motion C11 andra att-sats. 
 
att bifalla motion C12 och C13 (samma motion). 
 
att bifalla motion C14. 
 
att anse motion C15 besvarad och att överlämna motionen för beredning inför kommande 

avtalsrörelser. 
 
att bifalla motion C16 samt att överlämna den till avtalsgrupp för respektive avtalsområde. 
 
 
Utskott D Arbete och samhällsliv 
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Marcus Gustavsson rapporterar från utskott D som behandlar motionerna D1 – D13. Utskottet har 
haft bra och givande diskussioner.  
Annika Skoglund, förbundsstyrelsen ställer sig bakom utskottets betänkande. 
Pia Johansson, allmänna klubben i Stockholm å hennes vägnar Rolf Näsdal, yrkar att motionerna 
D8 ska bifallas med tillägget att det ska  ske omgående och D9. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att anse motion D1 besvarad 
 med tillägget 
 att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att lyfta frågan om en bra trepartsdialog kring 

arbetsmarknadsfrågor inom TCO. 
 
att bifalla motion D2 och D3 (samma motion) första att-satsen. 
att  bifalla motion D2 och D3 andra att satsen  
 med tillägget  
 att utarbeta en nationell och lokal strategi för utvärderingen av opinionsbildningsarbetet. 
 
att bifalla motion D4. 
 
att anse motion D5 besvarad  
 med tillägget  
 attde interna riktlinjerna ska ges till lokala förtroendevalda för kännedom och information 

om alla liknande överenskommelser som har direkt betydelse för det lokala fackliga 
arbetet. 

 
att avslå motion D6. 
 
att avslå motion D7. 
 
att avslå motion D8  
 med tillägget  
 att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan vidare. 
 
att avslå motion D9. 
 
att bifalla motion D10. 
 
att bifalla motion D11. 
 
att anse motion D12 besvarad  
 med tillägget  
 att beslutssammanställningen kommer ut i samband med handlingarna till 

förbundsmötet. 
 
att anse motion D13 besvarad  
 med tillägget att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett material att användas för 

presentationer i skolor. 
 
 
Utskott E Mångfald 
Mikael Stillman rapporterar från utskott E som behandlar motionerna E1 – E16. Motioner E8, E9 
och E10 (=E8). flyttas till samordningsutskottet.  
Martin Persson, förbundsstyrelsen ställer sig bakom utskottets förslag. 
Marjo Nieminen, Stockholm yrkar bifall för motion E2, E3 och E4 (samma motion). 
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Peter Rolfsson, Trollhättan, yrkar bifall till motion E5, E6 och E7 (samma motion). 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att bifalla motion E1. 
 
att anse motionerna E2, E3 och E4 besvarade. 
 
att anse motionerna E5, E6 ochE7 besvarade  
 med tillägget  
 att tid ska frigöras vid regionala möten och sammankomster där RIM kan presentera och 

få stöd för sin verksamhet. 
 
att bifalla motionerna E8 och E10 första att-satsen. 
att anse motionerna E8 och E10 besvarade  
 med tillägget 
 att andra att-satsen beaktas i den diskussion som nu startar om vår framtida politik i 

form av råden.. 
 
att anse motion E9 besvarade  
 med tillägget 
 att motionen beaktas i den diskussion som nu startar om vår framtida politik i form av 

råden.. 
 
att anse motion E11, E12 och E13 (samma motion) besvarade. 
 
att anse motionerna E14, E15 och E16 (samma motion) besvarade  
 med tillägget 
 att formuleringen i svaret bör ändras till ska diskuteras och utredas istället för bör samt 

att utbildning i mänskliga rättigheter och likabehandling som åsyftas i första att satsen i E 
8 och E 10 även ingår i utredningen. 

 
 
Utskott F Akademikerrekrytering och utbildning 
Jan Axelsson rapporterar från utskott F som behandlar motionerna F1 – F13. Carin Neanro, 
förbundsstyrelsen ställer sig bakom utskottets förslag. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att bifalla motion F1. 
 
att bifalla motion F2 tredje att-satsen. 
att anse motion F2 första, andra och fjärde att-satsen besvarad. 
 
att anse motion F3 besvarad. 
 
att avslå motion F4. 
 
att anse motion F5 besvarad. 
 
att anse motion F6 besvarad. 
 
att avslå motion F7. 
 
att avslå motion F8. 
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att avslå motion F9. 
 
att anse motion F10 besvarad. 
 
att anse motion F11 besvarad. 
 
att avslå motion F12  
 med  tillägget  
 att frågan om att skapa kunskapsbanker beaktas i samband med att 

hemsidan/mötesplatsen uppdateras. 
 
att anse motion F13 besvarad  
 med tillägget  
 att utbildningsgruppen får i uppdrag att klargöra förutsättningarna för kursledarna att 

verka i uppdraget samt informera kursledarna och utbildningsansvariga. 
 
 
Utskott G Ekonomi, medlemsförmåner m m 
Marie Wiklund rapporterar från  utskott G som behandlar motionerna G1 – G10, samt utredningen 
framtida avgiftsmodell.  
Anders Blom, förbundsstyrelsen ställer sig bakom utskottets förslag. 
Peter Rolfsson, Trollhättan, yrkar avslag på motion G3. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att anse motion G1 besvarad. 
 
att avslå motion G2. 
 
att anse motion G3 besvarad. 
 
att avslå motion G4. 
 
att bifalla motion G5. 
 
att avslå motion G6. 
 
att avslå motion G7  
 med tillägget 
 att förbundet tydligt informerar om möjligheten att hos centren ansöka om medel till 

aktiviteter. 
 
att avslå motion G8 
 med tillägget   
 att skicka med till Förbundsstyrelsen att utifrån stadgarna tydliggöra vilka ekonomifrågor 

som kan hanteras vid varje förbundsmöte. 
 
att bifalla motion G9. 
 
att anse motion G10 besvarad. 
 
att bifalla rapporten Utredning om framtida avgiftsmodell. 
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Utskott H Marknadsföring m m 
Else-Marie Banner rapporterar från utskott H som behandlar motionerna H1 – H13. 
Delshad Saleh, förbundsstyrelsen ställer sig bakom utskottets förslag. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att anse motion H1 besvarad. 
 
att avslå motion H2. 
 
att avslå motion H3. 
 
att avslå motion H4. 
 
att avslå motion H5. 
 
att bifalla motion H6. 
 
att anse motion H7 besvarad. 
 
att avslå motion H8. 
 
att bifalla motion H9. 
 
att avslå motion H10 och H12  
 med tillägget  
 att ställa sig bakom ett inspel om att uppmuntra samverkan i lokala arrangemang mellan 

lokalavdelningar, klubbar, facketförändras.nu och kansliorganisationen. 
 
att avslå motion H11  
 med tillägget  
 att ställa sig bakom ett inspel om att uppmuntra samverkan i lokala arrangemang mellan 

lokalavdelningar, klubbar, facketförändras.nu och kansliorganisationen. 
 
att anse motion H13 besvarad. 
 
 
Utskott I Lokal organisation 
Malin Ruthström rapporterar från utskott I som behandlar motionerna I1 – I7 samt utredningarna 
om lokal organisation och arbetssökandes framtida ställning i organisationen. Utskottet är eniga i 
I1-6, övriga motioner är lämnade till samordningsutskottet. 
Sven-Erik Trulsson, förbundsstyrelsen ställer sig bakom utskottets förslag. 
Magnus Sällström, Stockholm, Peter Rolfsson, Trollhättan, yrkar bifall på motionen 15.  
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att avslå motion I1. 
 
att avslå motion I2. 
 
att avslå motion I3. 
 
att bifalla motion I4 
 
att anse motion I5 första och andra att-satsen besvarad. 
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att avslå motion I5 tredje att-satsen. 
 
att avslå motion I6. 
 
 
Rapport Lokal Organisation 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att bifalla utredningen om Lokal organisation 
 
att  ge hela organisationen i uppdrag att starta en intern samarbetsexplosion där vår 

gemensamma styrka används för att skapa största nytta för våra medlemmar. 
 
att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta initiativ tillsammans med berörda avdelningar och 

klubbar för att denna samarbetsexplosion kommer till stånd. 
 
att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att skapa för förutsättningar för förtroendevalda att, vid 

behov, kunna arbeta på centrets uppdrag. 
 
att arbetssökande medlemmar ska kvarstå i sin avdelning eller klubb i nio månader; 

därefter överförs de till den allmänna klubben i respektive region. 
 
att förbundsstyrelsen avsätter ett ekonomiskt utrymme för att också allmänna klubbars 

medlemmar kan bli del av en samarbetsexplosion. 
 
 
Utredning arbetssökandes framtida ställning i organisationen 
 
 
Förbundsmötet beslutar  
att enligt utskottets förslag  

att alla arbetssökande medlemmar ska kvarstå i sin avdelning eller klubb i nio månader. 
 
att avslå förbundsstyrelsens förslag om att medlemmarna därefter överförs till särskilt 

medlemskap 
 
att medlemmarna därefter överförs till Allmän klubb 
 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utveckla verktyg till avdelningar och klubbar för 

hantering. 
 
 
Utskott J Förbundsmöte mm 
Tove Virtanen rapporterar från utskott J som behandlar motionerna J1 – J14 samt utredningen om  
Senior- och pensionärsverksamhetenOve Jansson, förbundsstyrelsen ställer sig bakom utskottets 
förslag angående motionerna men ej vad det gäller utredning Senior- och 
pensionärsverksamheten – att §6 mom 3 ska kvarstå i stadgarna. 
Tina Niinisalo, Göteborg, Göran Svenningsson, Katrineholm, yrkar bifall på motion J13 om Social 
Qrage. 
. 
 
Förbundsmötet beslutar  
 
att avslå motion J1. 
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att avslå motion J2. 
 
att avslå motion J3. 
 
att anse motion J4 besvarad  
 med tillägget  
 att motionärer ska kontaktas för dialog innan verkställighet sker samt att  
 uppdra till förbundsstyrelsen att hitta ett sätt att öka insynen i hur arbetet med att 

omsätta förbundsmötets beslut går. 
 
att bifalla motion J6. 
 
att avslå motion J7. 
 
att anse motion J8 besvarad. 
 
att avslå motion J9. 
 
att avslå motion J10. 
 
att avslå motion J11. 
 
att anse motion J12 besvarad. 
 
att avslå motion J13. 
 
att avslå motion J14. 
 
Utskottets betänkande kring rapporten Senior och pensionärsverksamheten 
 
Utskottet ställer sig bakom rapporten med tillägget att § 6 Förbundsmötet, mom 3 kvarstår. 
(Pensionärsverksamheten har rätt att sända två observatörer med yttrande och förslagsrätt. 
Dessa har dessutom rösträtt i de frågor som rör pensionärsmedlemmar och pensionärs-
verksamhet.) 
Christian Borg, Landskrona, yrkar på att pensionärernas rätt till att vara observatör på 
förbundsmötet, utan yttrande och rösträtt.  
 
Förbundsmötet beslutar efter rösträkning 
 
att ställa sig bakom rapporten om SKTFs pensionärsverksamhet med ett undantag:  
 med tillägget  
 att § 6 Förbundsmötet, mom 3 kvarstår. (Pensionärsverksamheten har rätt att sända två 

observatörer med yttrande och förslagsrätt. Dessa har dessutom rösträtt i de frågor som 
rör pensionärsmedlemmar och pensionärsverksamhet.) 

 
 
Förbundsmötet beslutar om följande ändringar i SKTFs stadgar: 
 
§ 3 Medlemskap, mom. 1 punkt 6. 
Förslag till ny lydelse: den som lämnar sin anställning med pension och varit medlem i förbundet. 
 
§ 4 Medlems rättigheter och skyldigheter, mom. 6. andra stycket.  
Förslag till ny lydelse: pensionärsmedlem får endast ha förtroendeuppdrag inom 
pensionärssektioner. 
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Presidiet har beviljat Anna Boklund ledigt förmiddag tisdag 28 september. 
Mats Forsgren, vab under 28 september och Jannice Svensson, som behöver gå kl 15.45. 
 
 
Samordningsutskottets betänkande rörande återstående motioner E8 och E10 andra att-
satsen 
Ove Jansson, förbundsstyrelsen redogör för motion E 8 och E10. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att andra att-satsen i motion E8 och E10 beaktas i den diskussion som nu startar om vår 

framtida fackliga politik i form av råden. 
att andra att-satsen i motion E8 och E10 därmed anses besvarad. 
 
att motion E9 beaktas i den diskussion som nu startar om vår framtida fackliga politik i form 

av råden. 
att anse motion E9 besvarad. 
 
 
Samordningsutskottets betänkande rörande återstående motion I 7 
Ove Jansson, förbundsstyrelsen redogör för att utskottet inte hann färdigbehandla denna motion. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att avslå motion I7  
 med tillägget  
 att då verksamheter bolagiseras ska särskilda förutsättningar inom ramen för 

organisationsprincipen skapas för att ändå kunna hålla samman verksamheten mellan 
medlemmarna i den ursprungliga avdelningen och klubbarna. Förbundsstyrelsen ska 
tillse att kansliet får i uppdrag att underlätta att detta kommer till stånd. 

 
 
Samordningsutskottets betänkande rörande rapporten Lokal organisation 
Ove Jansson, förbundsstyrelsen redogör för samordningsutskottets arbete kring sjätte att-satsen, 
om att avsätta ekonomiskt utrymme att allmänna klubbars medlemmar kan bli del av en 
samarbetsexplosion. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att bifalla sjätte att-satsen 
 
 
Samordningsutskottets betänkande rörande rapporten SKTF 2012 i halvtid 
Eva Nordmark, Förbundsstyrelsen redogör för rapporten SKTF 2012 i halvtid 
119 inlägg angående de nio punkterna har inkommit från utskotten. 
Ett helt enigt Förbundsstyrelsen ställer sig bakom samordningsutskottets förslag. 
Marcus Gustavsson, Göteborg, Magnus Sällström, Stockholm, Veronica Karlsson, 
förbundsstyrelsen, Jan Axelsson, Nyköping, Arne Grundberg, SL, Mats Carlsson, Ekumeniska, 
Rachida McHaiter, Stockholm, Helene Alexandersson, Örebro, Malin Ruthström, Timrå, yrkar på 
att förbundsmötet bifaller deursprungliga förslagen  i rapporten. 
Karin Alarm Eriksson, Vinden, Lars Ek, landstinget Halland, Niklas Witt, Flen, Bengt Björkman, 
Umeå, Carina Einarsson-Jonsson, landstinget Jönköping, Gun-Britt Delsvik Svensson, VGR, 
Svante Karlsson, Göteborg Energi, Rosmarie Holm, region Skåne, Marie Pettersson, Karlskrona, 
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Ebon Eriksson, Södertälje, Ove Jansson, förbundsstyrelsen, Eva Nordmark, förbundsstyrelsen 
yrkar bifall till samordningsutskottets förslag. 
. 
 
Förbundsmötet beslutar införa talartidsbegränsning på 1 min. 
 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att bifalla samordningsutskottets förslag på skrivning i punkt 4. 
att bifalla samordningsutskottets förslag på skrivning i punkt 5. 
att fastställa övriga föreslagna åtgärder enligt samordningsutskottets förslag: 
 
1. Alla nyanställda inom vårt organisationsområde ska få erbjudande att gå med i SKTF!  

Vi riggar det fackliga arbetet så det blir möjligt.  
2. Engagera fler ambassadörer för SKTF. Skapa förutsättningar för engagerade 

medlemmar att jobba med enstaka frågor och otraditionella uppdrag.  
3. Återerövra fikaborden - mer tid bland medlemmarna!  
4. Ta ansvar för vår generationsväxling. Inriktningen är 30% av ledamöterna i styrelserna 

ska vara under 35 år från och med 2012.  
5. Det ska vara möjligt att förena fackliga uppdrag med en yrkeskarriär. 

Rekommendationen är att från och med 2012 ska inga nya förtroendevalda ha uppdrag 
på heltid.  

6. Återupprätta vertikaliteten i styrelserna och stärk representativiteten.  
7. Nytt namn på förbundet som är relevant också för våra framtida medlemmar och som 

manifesterar det vi vill vara.  
8. Starta en intern samarbetsexplosion där vår gemensamma styrka används för att skapa 

största nytta för våra medlemmar.  
9. Ny facklig politisk position. Det är vad vi säger, vad vi gör och våra resultat som räknas. 
att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att på de regionala förbundskonferenserna 2011 

presentera konkreta idéer till tydligare yrkesfokus i vårt fackliga arbete. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att fullfölja namnbytet i enlighet med rapporten SKTF 

2012 i halvtid. 
 
 
§ 15 Förslag till stadgeändringar 
Torbjörn Bredin redogör för de ändringar som förbundsmötet enligt tidigare beslut angående §6, 
pensionärerna har rätt att delta på förbundsmöte samt de strykningar i §8 fortfarande gäller 
angående arbetssökande. Beslut ska tas om resten av förslag till ändringarna. 
Britt-Marie Hellström, Västra Götaland, yrkar på ändring i stadgar § 5 mom 4 angående 
avgiftsbefrielse under vapenfri tjänst som ej är relevant längre, att det tas bort. 
Anna-Lena Danielsson, förbundsstyrelsen bifaller Britt-Marie Hellströms förslag. 
 
Förbundsmötet beslutar 
att bifalla föreslagna stadgeändringar  
att bifalla yrkandet om att ta bort § 5 mom 4 punkt B om vapenfri tjänst. 
 
 
§ 16 Val av valutskott 
 Ordförande Helena Markstedt föredrar valutskottets förslag till valutskott. Inga andra 

förslag föreligger. 
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Förbundsmötet beslutar 
 
att välja Lena Mellbladh, Boråsavd som ordförande i valutskottet 
att välja Loa Bienen, Stockholmsavd, Lotta Dahl, Östergötlands läns landstingsavd, Sara 

Eriksson, klubb Surahammar, Kenneth Lindström, Härnösands stiftavd, Mari Sivernäs, 
region Skåne och Eva Vinsa, Norrbottens läns landstingsavd till ledamöter i valutskottet 

 
§ 17 Rådsarbete 
 Information om rådsarbetet från Ove Jansson. 
 
§ 18 Avslutning 
 Förbundsordförande Eva Nordmark tackar presidiet för deras arbete under 

förbundsmötet och förklarar 2010 års förbundsmöte avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Torbjörn Bredin Jeanette Forss 
 
 
 
 
Karl Lundberg Ingrid Andersson 
 
 
 
Justeras 
 
Thomas Dahl Åsa Dahlqvist 
ordförande ordförande 
 
 
 
 
Helena Markstedt Gabriel Ehrling 
ordförande ordförande 
 
 
Justerare 
 
 
 
 
Ralph Rosenlund, 657-16 Renova Karin Alarm Eriksson, 326 Vindeln 
 
 
 
 
Bilagor till protokollet 
Deltagareförteckning 
Dag- och arbetsordning (Välkomsthäftet) 
Utskottsindelning 
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Verksamhetsberättelse 2008 och 2009 
Ekonomirapport 
Motionshäfte 
Rapport SKTF 2012 i halvtid 
Utredning arbetssökandes framtida ställning i organisationen 
Utredning senior och pensionärsverksamheten 
Förslag till stadgeändring 
 
 
Övriga inslag 
Zinat Pirzade inledde Förbundsmötet 
Tal av TCOs ordförande Sture Nordh  
9 miniseminarier  
Råd 
Utställare är Tria, Ledare i SKTF, Karriärcoacherna, Rekryteringsteamet, SKTF Media 
AMF, Fair Unlimited, FacketFörändras, Förenade Liv, Bliwa, Folksam 
KPA, Wackes 
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