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§ 1 Förbundsmötets öppnande 

Förbundsordförande Annika Strandhäll förklarar förbundsmötet 2012 för öppnat och 
inledningstalar 

 

Fackliga kollegor – vänner! 

Jag är så himla stolt över att få stå här och titta ut över så många av Visions fantastiska 
förtroendevalda och hälsa er Hjärtligt välkomna till ett historiskt förbundsmöte. Visions första 
förbundsmöte! 

Jag ser fram emot några utmanande, intensiva och spännande dagar med mycket diskussioner och 
kloka beslut. 

Vi är många som samlats här. Vi är närmare 250 ombud från hela landet! Hur många är det som är på 
sitt första förbundsmöte? Kan ni ställa er upp? Häftigt! Speciellt välkomna till er! 

Jag kommer i dag tala mycket om vad vi hittills har åstadkommit, jag kommer att tala om fackliga 
utmaningar och om stolthet och mod. 

Ord som vi både förtroendevalda och anställda i Vision har levt nära de sista fyra åren... 

Men först skulle jag vilja vända blicken utåt. Som facklig organisation är Vision en del av något 
mycket större, en del av en världsomspännande rörelse som står upp för mänskliga rättigheter och 
schysta arbetsvillkor, bland dessa rätten att organisera sig fackligt. 

De senaste åren har den ekonomiska krisen i Europa och i andra delar av världen varit en 
återkommande följetong. På EU-nivå har toppmöten avlöst varandra och under de senaste månaderna 
har Grekland varit i fokus. Alldeles oavsett vilka länders ekonomi som debatterats har ett 
genomgående drag varit att de lösningar som lanserats ofta tagit sikte på den offentliga sektorn. Inte 
sällan har det handlat om nedskärningar och reducering av de offentliganställdas löner och pensioner 
och allmänt försämrade anställningsvillkor. 
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Det är förändringar som ofta skett helt utan förhandlingar och våra fackliga systerorganisationer har 
nödgats se hur decennier av mödosamt framförhandlade rättigheter för medlemmarna har strukits med 
ett pennstreck – ofta med svåra konsekvenser för den enskilde. 

PSIs generalsekreterare Peter Waldorff brukar beskriva det som nu pågår som den största attacken på 
offentliganställdas rättigheter i modern tid. 

För Vision och resten av våra systerförbund är det oacceptabelt att de fackliga rättigheterna inskränks. 
I de internationella organ där vi deltar är detta på toppen av dagordningen. Nu mer än någonsin är det 
därför viktigt att tydligt också visa i ord och handling att vi stöttar varandra. 

I Vision pratar vi om att vi är en Fair Union och vi engagerar oss bland annat i det internationella 
utvecklingssamarbetet i form av utvecklingsprojekt ofta tillsammans med PSI (Internationalen för 
stats- och kommunalanställda) där vi också är medlemmar. 

Som alltid handlar ett förbundsmöte om att ta del av andras perspektiv, lära nytt och vidga 
perspektiven. Ni som varit på våra förmöten har kunnat lyssna på Mats Wingborg som talat om 
internationellt fackligt arbete. Tanken med det har varit att ge er en grund för förbundsmötet som 
också kommer att präglas av dessa frågor and therefore I am also especially glad and honored to 
welcome our international guests. They will participate with us here in Norrköping during our 
congress... 

And those who are with us here today are: 

• Hans Kristian Stenestö, adviser Fagforbundet, Norge 

• Ronald Pötzl, head of communication, GdG-KMSfB, Österrike 

• Mads Samsing, vice president HK/Kommunal, Danmark 

• Kalle Liivamägi, president Rotal, Estland 

• Alexander Vasilevski, president ALSWU, Ryssland 

• Olga Klimova, international secretary ALSWU, Ryssland 

• Peter Waldorff, general secretary PSI 

• Isolde Kunkel-Weber, EC member Ver.di, Tyskland 

• Jacek Ciacma, international secretary FSC CCOO, Spanien 

• Juris Kalnins, president LAKRS, Lettland 

• Kevin O´Malley, president Impact, Irland 

I would like to encourage all of you in here to take the opportunity to socialize and exchange 
experiences with our guests during our days together. 

On Saturday we will also have an exciting international seminar with our guests. I look very much 
forward to this! 
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You are as I said indeed very welcome! 

Vänner! 

Jag vill passa på att reflektera över en del som hänt sedan jag fick förtroendet att bli ordförande för 
SKTF och sedan ganska snart Vision. Jag sa när jag den 14 juni blivit vald till ordförande, att jag var 
oerhört stolt och glad och att jag var väldigt taggad inför uppgiften. 

Det som stod närmast på agendan just då var förstås det förestående namnbytet och att fortsätta det 
förändringsarbete som vi beslutat om. 

Vi hade varit modiga och tagit nödvändiga beslut för att skapa ett nytt modernt fackförbund, men vi 
visste också att det inte räcker att bara fatta kloka beslut – de behöver också omsättas i praktiken! 

Vi hade en högt ställd målsättning och vilja att tillsammans vända den trend vi under många år sett och 
gå från ett förbund som tappade medlemmar till ett växande förbund. För vi vet ju – att ett starkt 
förbund, som omfattar många medlemmar på våra arbetsplatser, kan med styrka ta sig an uppgiften att 
förbättra våra medlemmars arbetsliv. Vi måste vara många för att vara starka och göra skillnad i våra 
medlemmars vardag. 

Den 2 september bytte vi namn till Vision och några dagar senare påbörjades ett helt fantastiskt arbete 
med att möta medlemmar och potentiella medlemmar och berätta om Vision. Från Ystad i söder till 
Kiruna i norr skedde massor med aktiviteter och under de kommande månaderna genomförde ni 
personliga möten med fler än 100 000 personer! Fler än 100 000! 

Massor av personer fick frågan om de ville gå med i Vision och när året var till ända kunde vi 
konstatera att 2011 blev ett historiskt år! 

2011 blev det första året på många som vi växte som förbund. Den nedåtgående kurvan var bruten! 
Det gjorde vi tillsammans! Och det hade aldrig varit möjligt utan det fantastiska engagemang ni som 
förtroendevalda och Visions anställda tillsammans visade överallt runt om i landet. 

Jag tycker ni är värda en ordentlig applåd för det fantastiska arbetet! 

Det finns ett enormt engagemang och en stor omsorg om vår organisation som jag möter varje gång 
jag är ute i landet och träffar medlemmar och fackliga företrädare. 

Stolta fackliga företrädare som vill göra och gör skillnad. 

Stolthet – det är viktigt! Ja, inte bara viktigt – utan avgörande! Stolthet och mod. Att våga. Att våga 
vara tydliga, att våga sticka ut hakan och att våga vilja åstadkomma resultat. 

För att vara en framgångsrik facklig organisation handlar givetvis om att nå tydliga resultat för 
medlemmar och potentiella medlemmar. 

Den fackliga grundidén handlar om att tillsammans organisera sig för att skapa ett bättre och schystare 
arbetsliv för var och en. När fackföreningarna bildades var det finaste uppdrag man kunde ha att vara 
organisatör! Och för att åstadkomma resultat vet vi att vi behöver vara många! 

Ju fler dess bättre:)! 
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Numerären ger oss styrka och tillsammans ska vi vara så starka så att vi kan leverera resultat och nytta 
till varje enskild medlem. Det är därför helt avgörande att 2011 inte var en parantes, utan istället det 
första av många kommande år då vi kan konstatera att Vision – det är ett förbund som växer! 

Vision ska vara garanten för att varje medlem ska få ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv. Det ska 
vara vårt löfte till våra nuvarande och framtida medlemmar – att "Du ska få ut så mycket som möjligt 
av ditt arbetsliv!” 

För att infria det löftet krävs mod, modet att vi orkar fortsätta vår förändring på den väg vi nu vet 
fungerar, att vi har modet att fortsätta vara en rörelse i rörelse och inte igen tillåta oss att stagnera. Och 
ha attityden att även om vi berättar om att vi vill massor, så är det våra handlingar, det vi gör och 
levererar som verkligen betyder något för våra medlemmar. 

Mod – ja mod, och en vilja att förändra och förbättra villkoren är självklar drivkraft för Vision. För det 
krävs också uthållighet. Och i år kunde vi konstatera att vårt enträgna arbete med en av våra viktigaste 
frågor gav resultat. Det handlar om jämställdhet i arbetslivet och en fråga som vi under flera år drivit 
från idéstadiet till verklighet. Det är också en fråga som varit viktig för mig personligen och som jag 
velat prioritera. 

Vision, och innan dess SKTF, hade länge fört fram kravet på en jämställdhetskommission för att få till 
stånd en diskussion över hela arbetsmarknaden kring problemet med att män och kvinnor i 
kvinnodominerade sektorer har avsevärt lägre löner än jämförbara yrken i andra branscher. En arena 
där parterna från fack, arbetsgivare och regering skulle kunna samlas för att diskutera hur man ser på 
problemet och om man ser problemet – hur man kan hitta en lösning? 

Förra hösten beslutade regeringen att tillsätta en delegation vars uppdrag just är att ytterligare främja 
ett jämställt arbetsliv. Delegationen ska analysera vad regeringen och parterna kan bidra med för att nå 
en ökad jämställdhet i arbetslivet och titta på frågan om de strukturella löneskillnaderna på 
arbetsmarknaden. Delegationen består av totalt 10 ledamöter, varav jag som förbundsordförande för 
Vision är en. 

Med delegationen för ett jämställt arbetsliv ser vi i Vision en möjlighet att skapa viktiga arenor för 
samtal mellan parterna över sektorsgränserna kring hur vi löser problemen med de strukturella 
löneskillnaderna. 

Även om de strukturella löneskillnaderna har perspektivet att vara ett problem för hela samhället, 
driver Vision självklart frågan inom partsförhandlingar med alla motparter. Att också inom ramen för 
våra avtalsrörelser utveckla lönebildningen, förbättra de allmänna villkoren, och förbättra 
möjligheterna till inflytande för våra medlemmar ser jag som en ständig process för en ökad 
medlemsnytta. 

Jag sa inledningsvis att vi är en Fair Union och att vi är tydliga förespråkare för mänskliga rättigheter 
och icke-diskriminering i arbetslivet såväl nationellt som internationellt. Det är ett självklart 
ställningstagande för oss och som visar sig på olika sätt. Enkelt uttryckt handlar det om att du ska ha 
ett schyst arbetsliv! 

En fråga i detta sammanhang som vi i Vision satt ljuset på är trakasserier i arbetslivet där vi år fört 
fram ett konkret förslag på hur en lagstiftning skulle kunna utformas. Det är ett långsiktigt arbete som 
vi hoppas ska kunna göra skillnad för våra medlemmar. Vi vill ha en modern uppdaterad arbetsrätt 
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som ger dig rättigheten att få din sak rättslig prövad om du en dag blir utsatt för kränkande beteendet 
på ditt jobb. Om några veckor kommer vi att ha ett nytt seminarium för politiker och andra 
beslutsfattare kring detta angelägna ämne. 

Ytterligare en fråga som Vision kommer att hålla i och mycket aktivt fortsätta driva är vår strävan att 
få till stånd anti-diskrimineringsavtal med våra arbetsgivare. Denna fråga är ett konkret resultat av 
Förbundsmötet 2010. Vi har haft uppe den i våra centrala kollektivavtalsförhandlingar och den 
kommer fortsatt att finnas med vid kommande avtalsrörelser. Men det är också en fråga som jag skulle 
önska att vi mer aktivt arbetar med lokalt på hemmaplan och som vi kan hjälpas åt att driva opinion 
kring. Det är en fråga för alla Visions avtalsområden, men jag tycker också att den borde vara självklar 
för Sveriges Kommuner och Landsting som Sveriges största arbetsgivare. Så där skulle jag gärna vilja 
att vi åstadkommer resultat…SNART! För Vision är en ökad mångfald på arbetsplatsen något som 
bidrar till ett bättre resultat för både verksamhet och ekonomi. För oss är det oacceptabelt med alla 
former av diskriminering och intolerans! 

Under året har jag gjort en mängd olika arbetsplatsbesök och jag har bland annat besökt en 
arbetsmarknadsenhet i Luleå, en hjärtklinik i Karlskrona, MittVatten i Sundsvall, ett kvinnohus i 
Trollhättan, äldreboende i Piteå och var jag än har varit har jag dels mötts av medarbetare och chefer 
som brunnit för sina verksamheter och dels träffat lokalt engagerade fackliga företrädare. Dessa besök 
ger mig viktig kunskap, en mängd energi och fyller mig med stolthet att få vara en del av Vision. 
Besöken speglar också den breda kompetens som samlas i Vision och den yrkesstolthet som finns 
bland våra medlemmar. Identifikationen med sin yrkesroll är oerhört viktig och återkommande i all 
kontakt med Visions medlemmar. Därför är just yrkes- och karriärfrågorna ett område som Vision vill 
lyfta fram ytterligare på alla nivåer i vår organisation. 

Vid de flesta resor runt om i landet har jag också träffat lokala politiker och talat om 
generationsväxlingen och frågor kopplat till kommande personalförsörjning. Vi har talat om vikten av 
att våra arbetsgivare tydligare marknadsför sig och ser över vilka villkor de anställda erbjuds. Detta är 
frågor som vi gång på gång lyft fram i debatten under de senaste åren och det är därför oerhört 
glädjande att konstatera att såväl enskilda arbetsgivare som Sveriges Kommuner och Landsting nu 
också driver dessa frågor under projektet Sveriges Viktigaste Jobb som är en utmärkt satsning. 

Samtidigt finns det också i Sverige, precis som på andra håll runt om i världen, en oroande och 
växande ungdomsarbetslöshet. För oss i Vision ser vi bland annat att man i kampen mot detta skapar 
en bättre kontakt mellan skola och arbetsliv. Här tror vi att vi som part kan bidra och vi har med 
intresse följt de projekt kring studentmedarbetare som pågår i främst södra Sverige, bland annat i 
Region Skåne. 

Jag har, som företrädare för Vision, i de pågående trepartssamtalen med regeringen lyft frågan kring 
studentmedarbetare. Vi ser det som en metod bland flera, som kan vara en del i lösningen för att skapa 
en bättre matchning på arbetsmarknaden och öka kopplingen mellan akademi och arbetsliv. 

I år har vi Vision också startat arbetet med vår egen studentverksamhet (efter Tria). Just kring 
studerandefrågor finns ett ypperligt tillfälle att arbeta tillsammans på alla nivåer i organisationen. I 
Förbundsstyrelsen har vi adjungerat in två studeranderepresentanter, Malin och Sverker, för att få 
deras perspektiv från studenternas verklighet och för att kunna vässa förbundsstyrelsens diskussioner 
om student- och akademikerfrågor i allmänhet och studentverksamheten i synnerhet. Bjud nu gärna in 
studenterna också i den lokala verksamheten. 
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Angående förändring - att vi är För Ändring 

Det här förbundet har varit med om en fantastisk, svår och mycket lärorik resa. Vi har utmanats och 
utvecklats genom stora samhällsförändringar. Vi har upplevt och växt tillsammans med en växande 
offentlig sektor under 60- och 70-tal, varit med om all ny arbetsrättslig lagstiftning i slutet av 70-talet, 
där kanske framförallt LFF och MBL gav oss helt nya verktyg. Verktyg som kom att påverka vår 
utveckling och präglade våra beslut på 80- och 90-talet. Detta var de ”goda åren” och resan var i 
många fall en framgångssaga och medlemmarna strömmande till. 

Sedan kom nedskärningarna inom sektorn på 90-talet med stora omorganiseringar, privatiseringar, 
medlemsminskningar och inte minst ett helt annat samhällsklimat där ett fackligt medlemskap inte 
längre togs som självklart. 

Och även om vi såg förändringarna lyckades vi inte följa med. Vi var lite som en jätte på lerfötter och 
nu var vi på glid. Vi gjorde en del försök att anpassa oss, men lyckades inte hålla i och hittade inte helt 
rätt. 

Under de ”goda åren” hade vi delvis mist kontakten med medlemmarna och vi hade svårigheter att se 
vad som behövde göras. Vi hade tappat dialogen med medlemmarna och hade förlorat förmågan att 
organisera och vinna nya generationer för den fackliga idén. I slutet av 00-talet, i skenet av de stora 
medlemstappen kopplat till förändringarna i a-kassan stod vi där, med sanningen i vitögat. Något 
måste göras – och det snabbt! 

Vårt nuvarande arbete med att bli ett modernt, växande och starkt fackförbund startade på 
förbundsmötet i Göteborg 2008 då vi tog beslut om 2012-målen. De känner många av er till och det 
handlade då om viktiga och modiga ambitioner. Det var formulerade som lite mer allmänna 
ställningstaganden och, när jag reflekterar så här i efterhand, var de kanske just därför lite lättare att 
besluta om...? 

Två år senare, vid förbundsmötet i Stockholm 2010, hade vi börjat se allt klarare vad som krävdes, att 
våra 2012-mål kanske var lite för vaga i konturerna och att vi behövde mer konkreta formuleringar för 
att komma vidare. Då tog vi kompletterande beslut om de nio åtgärdspunkterna som var mycket 
tydligare. Beslut om nio punkter som vi bedömde som centrala för att nå målen. 

När jag är ute och berättar om Visions förändringsarbete har jag med bland annat en bild som handlar 
om vad som krävts för att få till en förändring. En av punkterna som alltid brukar vara den som jag i 
slutändan talar om mest är - Modiga företrädare! 

För det är nyckeln! 2010 vågade ni fatta beslut som var väldigt tuffa och utmanande, som påverkade 
inte minst er som sitter i det här rummet i allra högsta grad. Beslut som direkt påverkade det lokala 
fackliga arbetet och som också i många fall påverkade er som enskilda personer. Ni gjorde det för att 
ni är just de som jag möter när jag reser runt i landet. Ni som har en stor omsorg om Vision och om 
våra medlemmar. Ni som vill och vågar ta ansvar för att Vision ska vara ett starkt förbund för 
medlemmarna också i framtiden. 

På förbundsmötet 2010 beslutade vi också om att tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att arbeta 
fram ett underlag till en ny facklig politisk position, m a o en av de nio åtgärdspunkterna. 
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Arbetsgruppen, som kallades Rådsgruppen, bestod av en representant från varje region och som valdes 
på respektive regionkonferens. 

Uppdraget bestod i att ringa in de viktigaste frågorna för målgrupperna – akademiker, unga och 
nyanställda – och i dialog med dessa utforma förslag till en ny facklig politisk position som utgick från 
deras verklighet och förväntningar på ett modernt fackförbund. 

Rådsgruppens rapport överlämnades till förbundsstyrelsen i januari 2012. 

Följande medskick från Rådsgruppen kom att bli centralt för förbundsstyrelsen i det fortsatta arbetet: 

”Det blir en utmaning för Vision att skapa en tydlig facklig politik som utgår från medlemmarna och 
inte från partipolitik. Vi vill ha facklig politik med fokus på att skapa ett så bra arbetsliv som möjligt 
för våra medlemmar.” 

Rådsgruppen gjorde ett bra arbete. Och med det som utgångspunkt har sedan Förbundsstyrelsens 
rapport ”Vi bygger Vision” arbetats fram. 

I rapporten, Vi bygger Vision, blir vi ännu tydligare och skalar bort en hel del och ja, jag vet att 
dokumentet ser och känns annorlunda, vi är Vision nu, inte SKTF 2.0! Nu tar vi nästa steg. Fokus för 
styrelsen i vi bygger Vision har varit att åstadkomma resultat och att samla hela förbundet kring några 
saker som skapar tydlighet i vårt sätt att kommunicera med våra medlemmar. Det är en idé att samlas 
kring eller som jag tycker om att beskriva det – ett medlemslöfte med direkt adress till våra 
medlemmar. 

Det handlar om vår viktigaste utmaning och vårt mål – att bli fler för att bli en ännu bättre och starkare 
part på arbetsmarknaden. Och det handlar om hur vi i Vision arbetar för att nå vårt mål. Det handlar 
om hur vi i Vision arbetar och blir en modern facklig organisation med medlemmarnas bästa i ständigt 
fokus. 

Vi håller i det arbete vi påbörjat, utvecklar några områden, bland annat hjärtefrågor, för att bättre 
stödja arbetet med att vara en växande och stark organisation. Min bedömning är att vi har varit för 
spretiga när det gäller opinionsbildningen och vårt politiska fokus. Med rådsgruppsrapporten som 
grund har vi lyft fram några områden som de pekat på där vi vill synas extra under de kommande två 
åren och åstadkomma resultat såväl lokalt som centralt. Därför kan de inte heller vara för många 
frågor – då spretar det för mycket. Vår tanke från förbundsstyrelsen är att vi ännu vassare ska koppla 
ihop den centrala opinionsbildningen med det arbete ni gör lokalt i klubbar och avdelningar. Genom 
att samla oss kring några frågor så tror vi att vi kan göra skillnad och synliggöra förbundet och 
medlemmarna bättre. Vi vill bli tydliga och man ska veta att – aha, den frågan driver ju Vision! Detta 
kommer vi att diskutera mer under lördagen då vi tar nästa steg till förändring i Vision. 

Slutord 

Vi befinner oss i ett möjligheternas fönster! Vi ska fortsätta bygga Vision tillsammans med allt vad det 
innebär och tack vare vårt arbete de senaste åren har vi, som jag tidigare sagt, några viktiga 
nyckelkomponenter. Vi vet vad som krävs för att bygga en stabil grund att stå på för de som ska ta 
hand om Vision efter oss. Vi vet till stor del vad som krävs av ett modernt fackförbund i dag! 
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Men det är också så att omvärlden idag förändras så fort att förändring måste vara det normala för oss 
i Vision. Vi tillhör en rörelse och organisationer som vill vara växande och framgångsrika måste 
ständigt förändras för att anpassa sig till omvärldens förväntningar och krav. (Fortsätta vara en rörelse 
i rörelse!) 

Under våra kommande dagar har vi ett unikt tillfälle att tillsammans skapa ytterligare förutsättningar 
för framtidens Vision. Ett Vision med tydliga idéer för morgondagen. Ett Vision som arbetar med 
viktiga frågor som ligger nära, allas våra, hjärtan. Ett Vision där medlemmen står i fokus. 

Jag vill att våra medlemmar – på alla arbetsplatser; tack vare Vision, ska känna att de får ut så mycket 
som möjligt av sina arbetsliv. 

För att vi ska lyckas måste vi hjälpas åt och jag vill tillsammans med förbundsstyrelsen använda detta 
möte till att ta tillvara ert engagemang och er lust att utveckla och ta ansvar för vår organisation. Vi 
kommer under dessa dagar att diskutera hur vi ska ta nästa steg för att bli Sveriges Modernaste 
Fackförbund. 

Nu när vi ska summera 2012-målen kan vi konstatera att vi idag vet ännu bättre vad som behövs, vad 
som sedan 2008 faktiskt har fungerat. Vi har funnit ett antal nycklar och vi har också nått ett antal mål. 
Vi ska därför också tillåta oss att fira våra segrar! 

Vi har bytt namn och vi vet att vi i dag uppfattas som ett av de fackförbund i Sverige som leder arbetet 
när det gäller nödvändig förändring och utveckling av fackföreningsrörelsen. Våra resultat visar också 
att vi påverkar i viktiga fackligt politiska frågor. Vi har fantastiska lokala förtroende som är stolta över 
att företräda Vision. Företrädare som jobbar stenhårt för att synas och vara bland medlemmar och 
potentiella medlemmar. Företrädare som lägger förslag om förbättringar och inte bara inväntar 
arbetsgivaren. Företrädare som har vänt medlemsutvecklingen! 

Så låt oss vara stolta över det vi uppnått så här långt – men jag ber er också nu att ha modet att 
fortsätta att leda utvecklingen och hålla i en fortsatt förändring på inslagen väg. Nu när vi vet och 
faktiskt har nycklarna till fortsatt framgång! Låt oss tillsammans orka se helhet och inte delar! 

Under de här dagarna bygger vi för framtiden! 

Jag hoppas, att vi när vi summerar våra dagar i Norrköping, kommer att ha tydliga beslut och framför 
allt, modet att ha enats i ett gemensamt handslag kring om att vi nu ska ta nästa steg och fortsätta vårt 
gemensamma bygge av Vision! 

Med detta vill jag förklara Visions förbundsmöte 2012 för öppnat! 

 
 Upprop  
 Förbundsstyrelsen förslår att den avprickning som skett vid registreringen ska godkännas som 

upprop (bilaga 1 till originalprotokollet). 
 
Förbundsmötet beslutar 
Att bifalla förslaget. 
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§ 2 Val av tre ordföranden  
 Annika Strandhäll föreslår Thomas Dahl, Gunbritt Delsvik Svensson och Håkan Gerenmark 

till ordföranden för förbundsmötet. 
 
 Inga andra förslag föreligger. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att till ordföranden för förbundsmötet utse: 
 Thomas Dahl  

Gunbritt Delsvik Svensson 
 Håkan Gerenmark 

 
 
 

§ 3 Val av fyra sekreterare  
 Annika Strandhäll föreslår Therese Svanström Andersson, Sanna Fransson, Annica Berg-

Flemström samt Leif Hansson till sekreterare för förbundsmötet.  
 
 Inga andra förslag föreligger. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att till sekreterare för förbundsmötet utse: 
 Therese Svanström Andersson 
 Sanna Fransson 
 Annica Berg-Flemström 
 Leif Hansson 
 
Förbundsmötesordförandena övertar ordförandeklubban. 
 
 
 

§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare 
 Förbundsstyrelsen föreslår att protokollet justeras av förbundsmötets 

ordföranden och  sekreterare samt av två justerare.  
 
Nomineringar inkommer på Ralph Rosenlund och Svante Karlsson. 
 
 Förbundsstyrelsen föreslår att fem personer väljs till rösträknare. 
 
Nomineringar inkommer på: Ritva Rådefalk, Eva Pauli, Tanja Sjöstrand, Carina 
Sickeldal och Christian Borg.  
Nominering till fyllnadsval inkommer på: Lars Dahlström 
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Notering: Christian Borg föreslogs och valdes av förbundsmötet till rösträknare. Han valde dock att dra 
sig tillbaka med anledning av att han var nominerad till Förbundsstyrelsen. Lars Dahlström 
fyllnadsvaldes. 
Förbundsmötet beslutar 
 
att utse Ralph Rosenlund och Svante Karlsson 

att tillsammans med förbundsmötesordförandena och sekreterarna justera protokollet. 
 
att till rösträknare utse: 
 Ritva Rådefalk 
 Eva Pauli 
 Tanja Sjöstrand 
 Carina Sickeldal 
 Lars Dahlström 
 
Test av röstningssystemet genomförs. 
 
 

§ 5 Prövning om kallelse till förbundsmötet skett i behörig ordning 
 
 Kallelse till förbundsmötet ska enligt stadgarna sändas ut minst sex månader i förväg. 

Kanslichef Therese Svanström Andersson berättar att kallelsen sändes ut den 27 februari 
2012 och föreslår att förbundsmötet därmed anses kallat i behörig ordning. 

 
 Inga andra förslag föreligger 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att förbundsmötet anses i behörig ordning kallat. 
 
 
 

§ 6 Fastställande av dag- och arbetsordning, ramprogram och förslag till 
utskottsindelning samt ekonomiutskott (Bilaga 2 till originalprotokollet) 

 
Förslag till dag- och arbetsordning, inklusive ramprogram och förslag till utskottsindelning 
har funnits tillgängligt på vision.se, samt delats ut till alla ombud i välkomstpåsen.  

 
Therese Svanström Andersson föredrar Förbundsstyrelsens förslag. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår att de personer som ingått i det inför förbundsmötet verkande 
blivande ekonomiutskottet även väljs att ingå i ekonomiutskottet som verkar under 
förbundsmötet. 
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Förbundsstyrelsen föreslår att dag- och arbetsordningen inklusive ramprogram fastställs 
med följande ändringar: 

‐ Punkt 11, Ekonomirapport, tas bort och resterande dagordning justeras därefter. 

Lennart Merking yrkar att förbundsmötet ska prioritera motionerna 105, 106, 107 samt 116 som 
behandlar valfrågorna så att dessa behandlas under torsdagen den 20 september 
 
Lena Mellbladh, ordförande i centrala valutskottet yrkar på bifall för Förbundsstyrelsens förslag till 
hantering av motionerna, enligt föreslagen arbetsordning. 
 
Ove Jansson, Förbundsstyrelsen, yrkar på bifall till liggande förslag till indelning av motioner i utskott. 
 
Marcus Gustavsson yrkar bifall till Lennart Merkings förslag. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att avslå Lennart Merkings yrkande 
 
att  fastställa dag- och arbetsordning inklusive ramprogram och förslag till utskottsindelning med 

ändringen att punkt 11, Ekonomirapport, tas bort. 
 
att välja följande personer att ingå i Ekonomiutskottet 
 Per Vestin Norrbottens läns landstingsavd. 
 Marie Sandström Vision Umeåavdelningen 
 Per Wimarsson Vision Västerviksavd. 
 Peter Schälin Jönköpings energi Visionklubben 
 Johan Berken Vision Stockholms stad 
 Arne Grundberg Vision SL 
 Ole Sunnerfjell Vision Region Skåne 
 Lena Karolidou Möller Åstorpsavdelningen 
 Klas Engholm Avd. Nora kommun 
 Lennart Merking Vision Göteborg 
 Lise Ivanoff Alingsåsavd. 
 Eva Wannberg Vision Hudiksvall 
 Margaretha Nordman Landstingsavd. Dalarna 
   
  
 

§ 7 Verksamheten 2010 och 2011 
 Förbundsordförande Annika Strandhäll föredrar verksamhetsberättelserna (bilaga 3 och 4 till 

originalprotokollet) 
 
 Annika Strandhäll föreslår förbundsmötet att med godkännande lägga 

verksamhetsberättelserna för åren 2010 och 2011 till handlingarna. 
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 Inga ytterligare förslag föreligger. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att med godkännande lägga verksamhetsberättelserna för åren 2010 och 2011 till handlingarna. 
 
 
 

§ 8 Revisorernas berättelse 
 Bo Bergsten och Barbro Svensson föredrar revisorernas berättelse. (se bilaga 3 och 4 till 

originalprotokollet) 
 
 Revisorerna föreslår förbundsmötet att med godkännande lägga revisionsberättelserna för åren 

2010 och 2011 till handlingarna. 
  
 Inga ytterligare förslag föreligger. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att med godkännande lägga revisionsberättelserna för åren 2010 och 2011 till handlingarna. 
 
 
 

§ 9 Fastställande av bokslut och årsredovisning 2010 och 2011 samt 
förfarandet med överskott/underskott i årsbokslut 

 
 Revisorerna föreslår förbundsmötet att fatta beslut i enlighet med förslag i årsredovisningarna 

för 2010 och 2011. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att fastställa resultat- och balansräkningen för 2010 samt för 2011 
 
att 45 024 471 kr avsätts till konfliktfonden, samt att 276 990 466 kr balanseras i ny räkning. 
 
 
 

§ 10 Ansvarsfrihet för 2010 och 2012 års förvaltning 
 Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för 2010 och 2011 års förvaltning. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2010 och 2011 års förvaltning. 
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§ 11 Behandling av utskottsarbetet (utredningar, motioner och förslag). 
(Samtliga utskottsbetänkanden samt  samordningsutskottets förslag är 
bilagda som bilagan 5 till originalprotokollet) 

  
 
Utskott 1 
Susann Jönsson rapporterar från utskott 1 som behandlar motionerna 1 till 11. Motionerna 1 och 10 har 
hänskjutits till samordningsutskottet. 
Annika Strandhäll föredrar samordningsutskottets förslag  
 
 
Inlägg i debatten: 
Lennart Merking yrkar på bifall till motion 4 
Ove Jansson yrkar på bifall till utskottets förslag och avslag av motion 4 och 5. 
Marcus Gustavsson yrkar bifall till motion 4. 
Sven Hellbom yrkar på bifall till motion 4 
Ragnhild Wärn yrkar på bifall av motion 6 med tillägget att en stödresurs från 
pensionärsverksamheten inrättas som kan ge fortlöpande information till Förbundsstyrelsen hur den 
lokala verksamheten fungerar nu att tidigt kunna ge stöd om behov finns 
Christian Borg yrkar på bifall av motion 6 med tillägget att förbundet möjliggör att både central och 
regional demokratisk struktur finns att tillgå även inom pensionärsorganisationen 
Göran Svenningsson yrkar på bifall till motion 5 och 11 
Anna-Lena Danielsson, Förbundsstyrelsens föredragande, yrkar på bifall till utskottets utlåtande och 
avslag av motion 4, 5 och 6. 
Svante Karlsson yrkar på bifall till motion 11 
Peter Rolfsson yrkar på bifall till utskottets utlåtande och avslag av motion 11 
Svante Karlsson yrkar på bifall av motion 11 
Patrik Gavander yrkar på bifall av motion 11 
Jan Ingelstedt yrkar på bifall av motion 11 
Magnus Sällström yrkar på bifall till utskottets utlåtande och avslag av motion 11 
Veronica Karlsson, Förbundsstyrelsen, yrkar på bifall till utskottets utlåtande och avslag av motion 
11 
Annika Strandhäll, Förbundsstyrelsen, yrkar på bifall till utskottets utlåtande och avslag av motion 11 
Lars Göran Karlsson yrkar bifall till motion 1 
Sven Hellbom yrkar på bifall av motion 1 
Anna-Lena Danielsson, Förbundsstyrelsen, yrkar på att anse motion 1 besvarad. 
Jasminko Begovic yrkar på ett tillägg till motion 1 som lyder att förbundsstyrelsen verkar för bättre 
villkor när det gäller arbetslösa och särskilt för personer i FAS 3 
 
Förbundsmötet beslutar 
  
 
att bifalla motion 1 
 med tillägget att en handlingsplan tas fram 
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att bifalla Jasminko Begovics tilläggsyrkande till motion 1 som lyder: 
 att Förbundsstyrelsen verkar för bättre villkor när det gäller arbetslösa och särskilt för 

personer i FAS 3 
   
att  bifalla motion 2 
 
att avslå motion 3 
  
att bifalla motion 4 med röstsiffrorna 51 procent mot 49 procent 
 
att avslå motion 5 med röstsiffrorna 61 procent mot 39 procent 
 
att avslå motion 6 och samtliga tilläggsyrkanden 
 
att avslå motion 7 första och fjärde att-satsen samt att anse andra och tredje att-satsen besvarade 
 
att anse motion 8 besvarad. 
 
att bifalla motion 9 
 
att anse motion 10 besvarad 
 
att avslå motion 11 med röstsiffrorna 78 procent mot 22 procent. 
 
 
 
Utskott 2 
Johan Berken rapporterar från utskott 2 som behandlar motionerna 12 till 26 samt rapporten 
Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi 
 
Per Westin föredrar ekonomirapportens förslag till arvoden. 
 
Inlägg i debatten 
Carin Neanro, Förbundsstyrelsen, yrkar bifall till utskottets förslag och utlåtanden över motioner samt 
rapport i sin helhet. 
Svante Karlsson yrkar på att motion 23 ska anses besvarad. 
 
Alla motioner och förslag utom motion 23 behandlas i klump. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att avslå motion 12 
 
att  avslå motion 13 första och fjärde att-satsen 
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att bifalla motion 13 andra, tredje och femte att-satsen 
med medskicket att ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att se över sitt uppdrag till regionerna i 
syfte att säkerställa att förbundsmötesledamöterna får adekvat bakgrundsinformation i de 
frågor de har att behandla på förbundsmötet. 

  
att som konsekvens genomföra stadgeändringar i § 6 enligt nedan: 
 Mom 6. Lägg till punkterna: förbundsavgiftens storlek samt arvode till styrelse och revisorer 
 Mom 7. Ta bort punkterna: förbundsavgiftens storlek samt arvode till styrelse och revisorer 
 att som konsekvens stryka avsnittet ”Regler för ekonomiutskott” i bilaga D 
 
att avslå motion 14 
 
att bifalla motion 15 
  med hänvisning till att Förbundsstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna till att 

teckna avtal. 
 
att anse motion 16, första och andra att-satserna besvarade.  
 
att avslå motion 16 tredje att-satsen. 
 
att avslå motion 17 
 
att avslå motion 18, första att-satsen. 
 
att anse motion 18 andra att-satsen besvarad.  
 
att bifalla motion 19 och 20 
 med medskicket att det ska gälla alla arvoden samt det förslaget att Förbundsstyrelsen i 

rekommendationen även beaktar ersättningar och förmåner från arbetsgivaren som har en 
direkt koppling till det fackliga uppdraget. 

 
att avslå motion 21  
 
att avslå motion 22 
 
att avslå motion 23 
 
att anse motion 24 besvarad.  
 
att bifalla motion 25 första att-satsen 
 med tillägget att hänskjuta första att-satsen till avtalsgruppen med låg prioritet 
 
att avslå motion 25 andra att-satsen 
 
att anse motion 26 besvarad.  
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att  medlemsavgiften ska baseras på uppburen lön/ersättning 
 
att  Förbundsavgifterna ska vara enligt följande:  
 Förbundsavgift 1: 1,00%,  
 Förbundsavgift 2: 1,16%   
 Förbundsavgift 3: 1,21% 
 
att  högsta avgiftsgrundande lön räknas utifrån formeln 0,5 x prisbasbasbeloppet. 
 Förändringen från tidigare gällande högsta avgiftsgrundande lön sker i två steg och genomförs 

med lika stor procentenhet 1 jan 2013 som 1 jan 2014 
 
att  lägsta avgiftsgrundande lön räknas utifrån formeln 0,5 x prisbasbasbeloppet / 5. Förändringen 

från tidigare gällande lägsta avgiftsgrundande lön sker i två steg och genomförs med lika stor 
procentenhet 1 jan 2013 som 1 jan 2014 

 
att  avdelningar och klubbar själva beslutar om sina lokala avgifter, dock ska dessa utgöra en 

procentuell avgift efter samma grunder som förbundsavgifterna 
 
att  rekommendera avdelningarna att det egna kapitalet bör uppgå till 3 – 6 månaders 

medlemsintäkter (12 månader om man har egen anställd personal) 
 
att  beslut tas om stadgemässiga konsekvenser i enlighet med bilaga 2 till rapporten 

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi: 
 § 5 Medlemsavgift  
 Medlemsavgiften utgörs av avgift till förbund, avdelning och klubb. 
 
 Mom 1. 
 Avgifter fastställes av förbundsmötet*, avdelningarna och klubbarna. Avgifterna betalas 

månadsvis till förbundet från och med den kalendermånad man blir medlem. 
 
 Medlem ska genast till förbundet anmäla förändringar som medför ändrad avgift eller utträde 

ur förbundet. 
 
 *Förbundsmötet fastställer förbundsavgift 1 för medlemmar i avdelning, förbundsavgift 2 för 

medlemmar i klubb och förbundsavgift 3 för medlemmar i allmän klubb. 
 
 Mom 2. 
 Medlem som får anställning inom annan avdelnings eller klubbs verksamhetsområde, ska 

anmäla det till sin avdelning/klubb före flyttningen. Avgifter betalas till den gamla 
avdelningen/klubben till och med den kalendermånad då flyttningen sker. 

 
 Mom 3. 
 Förbundsstyrelsen har också rätt besluta om differentierade avgifter samt att bevilja 

avgiftsbefrielse om synnerliga skäl föreligger 
 
 Normalstadgar för avdelning, § 2 mom 3.2  
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 Anm. Avgiften ska tas ut i procent med samma beräkningsgrunder som förbundsavgiften. 
 
 Normalstadgar för klubbar § 2 mom 3.2 
 Anm. Avgiften ska tas ut i procent med samma beräkningsgrunder som förbundsavgiften. 
 
att  25 mnkr av konfliktfondens avkastning årligen under perioden 2013-2014 ska tillskjutas 

verksamheten, där 5 mnkr är vikta för insatser inom rekrytering och studerandeverksamhet 
 
att  återstående resultat från kapitalförvaltningen./. skatt åren 2013-2014, fördelas lika (50/50) 

mellan konfliktfonden och verksamheten att användas kommande budgetår 
 
att  överskott i driften kan användas till framtida projekt 
 
att arvoden till styrelse och revisorer ska se ut som följer: 
 Vice ordförande 1,8 basbelopp (oförändrat) 
 Ledamot 1,0 basbelopp (oförändrat) 
 Revisor 0.3 basbelopp (ökning från 0.25 basbelopp) 
 Revisorsuppl 0,03 basbelopp/mötesdag *) (ökning från 500 kr/mötesdag) 
 *) med dagens pbb blir 0.03 basbelopp 1320 kr 
 
 
Utskott 3 
Angelica Karlsson rapporterar från utskott 3 som behandlar motionerna 27 till 37. 
 
Inlägg i debatten 
Mikael Stillman, Förbundsstyrelsen, yrkar bifall till utskottets förslag och utlåtanden över motioner i 
sin helhet. 
 
Förslagen antas i klump 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att bifalla motion 27  
 med tillägget att ge kansliorganisationen i uppgift att skapa förutsättningar för 

erfarenhetsutbyte 
  
att   anse motion 28 besvarad.  
 
att bifalla motion 29 
  
att bifalla motion 30 
 
att bifalla motion 31 
 med tillägget att ge kansliet i uppdrag att göra faktabanken tillgänglig för övriga 

förtroendevalda i Vision 
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att anse motion 32 besvarad.  
 
att anse motion 33 besvarad.  
 
att avslå motion 34 
 med tillägget att förbundet tydliggör de TCO-utbildningar som finns via en länk på hemsidan 
 
att bifalla motion 35 
 
att anse motion 36 besvarad 
 
att bifalla motion 37 första att-satsen 
 
att avslå motion 37 andra att-satsen  
 med tillägget att istället föreslå att inbjuda till ett årligt nätverk för styrelserepresentanter och 

ledande förtroendevalda i de privata företagen 
 
 
Utskott 4 
Anneli Moström rapporterar från utskott 4 som behandlar motionerna 38 till 50. Motionerna 39 och 40 
är skickade till samordningsutskottet. 
 
Inlägg i debatten 
Martin Persson, Förbundsstyrelsen, yrkar bifall till utskottets förslag i sin helhet. 
 
Annika Strandhäll föredrar samordningsutskottets förslag och yrkar bifall till Förbundsstyrelsen 
förslag med tillägg på båda motionerna 39 och 40. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att bifalla motion 38 
 samt överlämna motionen för beredning 
 
att avslå motion 39 första att-satsen 
  
att  anse motion 39 andra och tredje att-satsen besvarade 
 med tilläggen från samordningsutskottet 
 ”Precis på samma sätt som vi vill uppmuntra medlemmar att engagera sig på otraditionella 

sätt och nya arbetsformer i yrkesfrågorna vill vi öppna upp för att göra på samma sätt vad det 
gäller det internationella perspektivet.” 

 att vi fokuserar på att använda våra medlemmars kunskap, kompetens och vilja när vi 
formulerar och utvecklar det internationella perspektivet i Visions ordinarie verksamhet. 

  att vi använder engagemanget i organisationen till samarbetsexplosioner där vi har fokus på 
det internationella perspektivet.   
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att  bifalla motion 40 första att-satsen   
 
att  anse motion 40 andra att-satsen besvarad 
 med tillägget från samordningsutskottet 
 ”Vi har många äldre duktiga och kompetenta kursledare i Vision medan det snarare är en brist 

på yngre.” 
 
att anse motion 41 besvarad 
 
att anse motion 42 besvarad 
 
att bifalla motion 43 
 
att bifalla motion 44 
 
att anse motion 45 besvarad 
 med tilläggen att utreda och se över regelverken i lagar och avtal, samt att överlämna 

motionen för beredning inför kommande avtalsrörelser med hög prioritet 
 
att avslå motion 46 
 
att anse motion 47 besvarad 
 med tillägget att överlämna motionen för beredning inför kommande avtalsrörelser med låg 

prioritet 
 
att anse motion 48 besvarad 
 
att bifalla motion 49 tredje att-satsen 
 
att anse motion 49 första och tredje att-satsen besvarade 
 
att anse motion 50 besvarad 
 
 
Utskott 5 
Saleh Dirawi rapporterar från utskott 5 som behandlar motionerna 51 till 61.´ 
 
Inlägg i debatten 
Delshad Saleh, Förbundsstyrelsen, yrkar bifall till utskottets förslag och utlåtanden över motioner i 
sin helhet. 
Sven Hellbom yrkar bifall på motionerna 55, 56, 57 och 58 i sin helhet. 
Ann-Sofi Koivisto yrkar bifall till motion 57 i sin helhet 
Helena Rovtjanin-Odenskiöld yrkar bifall till motion 57i sin helhet 
Gunilla Kåhlman yrkar bifall till motion 57i sin helhet 
Mats Carlsson yrkar bifall till motion 57i sin helhet 
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Veronica Karlsson yrkar bifall till utskottets betänkande. 
Nils Cidh yrkar bifall till utskottets betänkande. 
Annika Strandhäll yrkar bifall till utskottets betänkande 
Ole Sunnerfjäll yrkar bifall till utskottets betänkande 
Ove Jansson yrkar bifall till utskottets betänkande 
 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att avslå motion 51 
 
att anse motion 52 besvarad samt att överlämna motionen för beredning inför kommande 

avtalsrörelser 
 med tillägget att FS i samverkan med TCO verkar för att föräldralediga kompenseras 

ekonomiskt fullt ut, alltså motsvarande full lön samt att hänskjuta motionen för beredning 
inför kommande avtalsrörelser med normal prioritet 

 
att anse motion 53 besvarad 
 med tillägget att hänskjuta motionen för beredning inför kommande avtalsrörelser med hög 

prioritet 
 
att avslå motion 54 
 
att bifalla motion 55 första, andra och tredje att-satsen 
 
att anse motion 55 fjärde att-satsen besvarad 
 
att avslå motion 55 femte att-satsen 
 
att anse motion 56 första och andra att-satsen besvarad 
 
att bifalla motion 56 tredje att-satsen 
 
att avslå motion 57 
  
att  anse motion 58 första, andra och fjärde att-satserna besvarade 
 
att bifalla motion 58 tredje att-satsen 
 
att bifalla motion 59 
 
att anse motion 60 besvarad 
 
att bifalla motion 61 första och andra att-satsen 
 
att  avslå motion 61 tredje att-satsen  
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Utskott 6  
Annica Dahlberg rapporterar från utskott 6 som behandlar motionerna 62 till 72. 
 
Inlägg i debatten 
Anders Blom, Förbundsstyrelsen, yrkar bifall till utskottets förslag i sin helhet. 
Sven Hellbom yrkar bifall på motion 72 
Eva Karlsson yrkar bifall motion 72 
Magnus Sällström yrkar bifall på motion 72 
Göran Svenningsson yrkar bifall på motion 72 
Annika Strandhäll, Förbundsstyrelsen, meddelar att Förbundsstyrelsen har dragit tillbaka sitt 
avslagsyrkande och nu yrkar bifall till motion 72 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att  avslå motion 62 första att-satsen 
 
att anse motion 62 andra och tredje att-satsen besvarade 
  
att anse motion 63 besvarad 
 med tillägget att överlämna motionen för beredning inför kommande avtalsrörelser, med 

medskicket att detta inte bara ska gälla unga, och med normal prioritet 
 
att anse motion 64 besvarad 
 
att bifalla motion 65 
 med tillägget att uppdra att till nästa förbundsmöte rapportera arbetet och tidsplan vad gäller 

detta 
 
att bifalla motion 66 
 med tillägget att uppdra att till nästa förbundsmöte rapportera arbetet och tidsplan vad gäller 

detta 
 
att bifalla motion 67 första att-satsen 
 med tillägget att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att undersöka olika alternativ till ett fysiskt 

nätverk för att stödja kontakterna mellan engagerade medlemmar och förtroendevalda. 
 
att anse motion 67 andra och tredje att-satsen besvarade 
 
att avslå motion 67 fjärde att-satsen 
 
att bifalla motion 67 femte att-satsen 
 
att anse motion 68 besvarad 
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att avslå motion 69 
 
att bifalla motion 70 första och andra att-satsen 
 
att avslå motion 70tredje att-satsen 
 
att anse motion 71 besvarad  
 
att bifalla motion 72 
 
 
Utskott 7 
Marcus Gustavsson rapporterar från utskott 7 som behandlar motionerna 73 till 86 samt rapporten Vision 
och en utvecklad avtalsprocess (bilaga 6 till originalprotokollet). 
  
Inlägg i debatten 
Veronica Karlsson, Förbundsstyrelsen, yrkar avslag på motionerna 81, 83, 84 och 85. I övrigt yrkar 
Förbundsstyrelsen bifall till utskottets betänkande gällande motioner, rapport och prioriteringar. 
Lennart Merking yrkar avslag på motion 80, Förbundsstyrelsens tredje attsats. Yrkar också på att den 
ersätts med en tilläggsattsats som lyder att förbundsmötet tar beslut om de lönepolitiska 
ståndpunkterna på lämpligt sätt 
Svante Karlsson yrkar avslag på motion 81, 82, 83,84 samt 85 
Veronica Karlsson yrkar på bifall av utskottets betänkande kring motion 80 
Carin Neanro yrkar avslag på motionerna 81, 83, 84 och 85 
Göran Svenningsson yrkar bifall till Lennart Merkings förslag. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att  bifalla motion 73 första att-satsen 
  
att   avslå motion 73 andra att-satsen 
 
att bifalla motion 74 
  
att bifalla motion 75 i den del som avser inrättande av arbetstidskonton, 
 samt att överlämna den bifallna delen av motionen för beredning med medelprioritet och 

därvid ta hänsyn till olika behov för olika yrkesgrupper och olika avtalsområden, inför 
kommande avtalsrörelser. 

 
att avslå motion 75 i den del som avser lagstiftande om förkortad arbetstid 
 
att bifalla motion 76  

samt överlämna motionen för beredning inför kommande avtalsrörelser med medelprioritet 
 
att anse motion 77 besvarad 
 
att bifalla motion 78 
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 samt överlämna motionen för beredning inför kommande avtalsrörelser med hög prioritet 
 
att anse motion 79 besvarad med följande tillägg: 
 att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta initiativ till breda medlemsdiskussioner om Visions 

lönepolitiska ståndpunkter 
 att tyngdpunkten i diskussionerna ska ligga på individens rätt, yrkets betydelse och de 

strukturella löneskillnaderna 
 att framställa ett underlag för diskussion om de lönepolitiska ståndpunkterna till de regionala 

förbundskonferenserna 2013 
 att genomföra diskussioner på de regionala förbundskonferenserna 2013 om förbundets 

lönepolitiska ståndpunkter 
 
att  anse motion 80 besvarad med följande tillägg: 
 att ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att ta initiativ till breda medlemsdiskussioner om 

lönepolitiska ståndpunkter 
  att tyngdpunkten i diskussionerna ska ligga på individens rätt, yrkets betydelse och de 

strukturella löneskillnaderna 
 att framställa ett underlag för diskussion om de lönepolitiska ståndpunkterna till de regionala 

förbundskonferenserna 2013 
 att genomföra diskussioner på de regionala förbundskonferenserna 2013 om förbundets 

lönepolitiska ståndpunkter och målsättningar och hur de ska formuleras 
  att förbundsmötet tar beslut om de lönepolitiska ståndpunkterna på lämpligt sätt.  
  
att avslå motion 81  
 
att avslå motion 82 
 
att avslå motion 83 
 
att  avslå motion 84 
 
att avslå motion 85 
 
att avslå motion 86 
 
att  ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet att utveckla förhandlingsarbetet i 
  enlighet med rapporten Vision och en utvecklad avtalsprocess och bilaga 1, med följande 

ändringar: 
 Tredje stycket under rubriken ”Att tillvarata förtroendevaldas engagemang” i rapportens tredje 

sida byts ut mot följande stycke: 
 När det gäller hur centrala avtalsgrupper formeras menar Förbundsstyrelsen att det finns 

anledning att se över och utveckla rutinerna. Då det handlar om ett nationellt uppdrag bör det 
centrala valutskottet involveras i processen för att säkerställa en lämplig sammansättning 
utifrån uppdragets art och valordningens kriterier. Detta bör ske på så vis att 
avdelningar/klubbar nominerar personer till uppdraget och att sedan det centrala valutskottet 
får uppgiften att lämna ett förslag med 2 personer per region på HÖK/Pacta och en ordinarie 
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och en suppleant per region för övriga avtalsområden. Valutskottets förslag ska göras utifrån 
Visions valordning. Sedan väljer de regionala forumen antingen enligt valutskottets förslag 
eller någon av de av regionen nominerade personerna. 

  
att avslå rapportens andra att-sats, och därmed även bilaga två och föreslagna stadgeändringar 
 
att  i övrigt godkänna rapporten Vision och en utvecklad avtalsprocess 
 
 
Utskott 8 
Kent Karlsson rapporterar från utskott 8 som behandlar motionerna 87 till 98. 
 
Ove Jansson, Förbundsstyrelsen, yrkar bifall till utskottets förslag i sin helhet. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att avslå motion 87 första att-satsen  
 med tillägget att utskottet anser att det är viktigt att även lyfta fram yrkeshögskolorna

  
att  bifalla motion 87 andra att-satsen 
 
att anse motion 87 tredje att-satsen besvarad 
  
att anse motion 88 besvarad.  
 
att bifalla motion 89 
 
att bifalla motion 90 
 med tilläggen att det är viktigt att det finns bättre och fler möjligheter till utveckling och 

karriär för administratörer samt att en utvärdering av arbetet med tidsangivelse för när det ska 
vara klart kan läggas fast av förbundsstyrelsen. 

 
att anse motion 91 besvarad 
 
att avslå motionerna 92, 93, 94, 95 samt 96 med tilläggen 
 att ge klubbar i bolag inom respektive kommuner, landsting och regioner möjlighet att 

samarbeta inom ramen för en gemensam klubb. Förbundsstyrelsen beslutar om undantag. 

 att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att förtydliga och kommunicera hur överenskommelser 
inom kommun- och landstingskoncerner kan användas som ett verktyg för ökat samarbete för 
medlemmarnas bästa. Samt sprida goda exempel på detta i organisationen. 

att anse motion 97 besvarad 
 
att anse motion 98 första och fjärde att-satserna besvarade  
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att avslå motion 98 andra och tredje att-satserna 
 
att anta följande stadgeändringar: 
 Under §6, mom 3 fotnot 2 lägga till följande kursiverade text: *) De avdelningar...//…per 

påbörjat 351-tal medlemmar. En enskild avdelning eller klubb i en valkrets kan dock endast 
inneha ett mandat till förbundsmötet. 

 att Ändra §7 mom 4 till: Firmateckning för förbundet beslutas av förbundsstyrelsen. 
Firmatecknare ska vara två i förening. 

 
 
Utskott 9 
Raol Webeklint rapporterar från utskott 9 som behandlar motionerna 99 till 112. Motionerna 100-102 
samt 105-107 är skickade till samordningsutskottet 
 
Annika Strandhäll föredrar samordningsutskottets förslag, vilket innebär förslag på avslag av motionerna 
100 och 101, att avslå motion 102 punkt 1 och två samt anse motion 102 punkt 3 besvarad med ett 
tillägg.  
 
Inlägg i debatten 
Sven Erik Trulson, Förbundsstyrelsen yrkar på bifall till utskottets förslag i sin helhet. 
Eva Karlsson yrkar bifall till motion 107 
Lars-Erik Isaksson yrkar bifall till motion 107 med tillägget att byta en tredjedel, fyra stycken, istället 
för hälften, varje gång. 
Svante Karlsson yrkar bifall till motion 107 
Ove Jansson yrkar bifall på samordningsutskottets förslag 
Lennart Merking yrkar bifall till motion 107 
Lasse Svensson yrkar bifall till motion 107 
Lena Mellbladh, valutskottets ordförande, yrkar bifall på samordningsutskottets förslag 
Eva Wannberg yrkar bifall till samordningsutskottets förslag 
Mona Gillberg yrkar bifall till motion 107 
Raol Webeklint yrkar bifall till samordningsutskottets förslag 
Svante Karlsson yrkar bifall till motion 107 
Annika Strandhäll yrkar bifall till samordningsutskottets förslag 
Nils Cidh yrkar bifall till samordningsutskottets förslag 
Peter Rolfsson yrkar bifall till motion 107 
Veronica Karlsson yrkar bifall till samordningsutskottets förslag 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att  avslå motion 99 första att-satsen 
  
att   bifalla motion 99 andra att-satsen 
 
att avslå motion 100 
 
att avslå motion 101 
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att avslå motion 102 punkterna 1 och 2 
 
att  anse motion 102 punkt 3 besvarad 
 med följande tillägg: Att det blir möjligt att söka startmedel för att starta nya 

pensionärssektioner av överskottet från de pengar som avsattes för övergångsverksamheten 
2011 och 2012. 

 
att anse motion 103 besvarad. 
 
att anse motion 104 besvarad.  
 
att avslå motion 105 
 
att avslå motion 106 
 
att avslå motion 107  
 
att anse motion 108 första att-satsen besvarad  
 med tillägget att meningen Förbundsstyrelsen ser däremot inte att det är effektivt och 

genomförbart att förtroendevalda aktivt ska delta i centrens verksamhetsplanering.” stryks ur 
motionssvaret 

 
att avslå motion 108 andra att-satsen 
 
att anse motion 109 första och andra att-satserna besvarade 
 
att avslå motion 109 tredje att-satsen 
 
att anse motion 110 första och andra att-satsen besvarade 
 
att avslå motion 100 tredje att-satsen 
 
att anse motion 111 första och tredje att-satsen besvarade 
 
att avslå motion 111 andra att-satsen 
 
att avslå motion 112 
 
 
Utskott 10 
Michael Karlsson rapporterar från utskott 10 som behandlar motionerna 113 till 122. 
 
Annica Skoglund, Förbundsstyrelsen yrkar bifall till utskottets förslag i sin helhet 
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Linnea Kärvemo yrkar på ett tilläggsyrkande under motion 120 som lyder: Att förbundsmötet ger 
Förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda att se över rutinerna för hur medlemsregistret ska hantera 
kyrkans yrkesgrupper i gränszonen så att nya medlemmar inte behöver känna sig ifrågasatta.  
 
Alla beslut utom tilläggsyrkandet behandlades i klump 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att  bifalla motion 113 
  
att   avslå motion 114 första att-satsen 
 
att bifalla motion 114 andra att-satsen 
  
att avslå motion 115 
 
att avslå motion 116 
 
att avslå motion 117 
 
att avslå motion 118 
 
att anse motion 119 besvarad 
 
att avslå motion 120 
 med tillägget att förbundsmötet ger Förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda att se över 

rutinerna för hur medlemsregistret ska hantera kyrkans yrkesgrupper i gränszonen så att nya 
medlemmar inte behöver känna sig ifrågasatta. 

 
att bifalla motion 121 
 
att bifalla motion 122 första och tredje att-satsen 
 med tillägget att Förbundsstyrelsen får i uppdrag att förslag ska tas fram till nästa 

förbundsmöte 2014. Med förtydligandet att om att ”något mer passande” inte får innehålla 
begreppen klubb, avdelning eller sektion. 

 och som konsekvens justera i stadgarna så att avtalsklubbar och allmän klubb ersätter tidigare 
skrivning om allmänna klubbar  

  
att anse motion 122 andra att-satsen besvarad.  
 
 
Rapporten Vi bygger Vision  
Annika Strandhäll föredrar Open space-diskussionen kring rapporten Vi bygger Vision, samt 
samordningsutskottets utlåtande och förslag till beslut. (bilaga 7 respektive 8 till originalprotokollet) 
 
Maj-Lis Lindberg yrkar bifall till samordningsutskottets förslag 
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Else-Marie Banner yrkar på förändring av punkten Därför kombinerar vi alltid yrkeskarriär och 
fackligt uppdrag till I Vision kan vi kombinera yrkeskarriär och fackligt uppdrag  
Per Vestin yrkar bifall till Else-Marie Banners förslag 
Göran Svenningsson yrkar bifall till Else-Marie Banners förslag 
Eva Karlsson yrkar bifall till samordningsutskottets förslag 
Lennart Merking yrkar bifall till samordningsutskottets förslag 
Rosie Holm yrkar bifall till Else-Marie Banners förslag 
Patrik Gavander yrkar bifall till samordningsutskottets förslag 
Marcus Gustavsson yrkar bifall till samordningsutskottets förslag 
Annika Sundin yrkar bifall till Else-Marie Banners förslag 
Veronica Karlsson yrkar bifall till samordningsutskottets förslag 
Ole Sunnerfjäll yrkar bifall till Else-Marie Banners förslag 
Daniel Dietmann yrkar bifall till samordningsutskottets förslag 
 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
Att  vår vision – Visions framtidsidé är ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger 

möjlighet till gemenskap och utveckling – ligger fast 
 
Att  revidera värdegrunden till förbundsmötet 2014. 
 
Att  fastställa vårt medlemslöfte Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv 
 
Att  fastställa Visions hjärtefrågor med 
 
Att  styrelsen får ett uppdrag att lägga förslag på insatser som kan öka representativiteten i 

förbundet ur ett mångfaldsperspektiv. 
 
Att anta samordningsutskottets förslag till skrivning på punkten Därför kombinerar vi alltid 

yrkeskarriär och fackligt uppdrag  
 
Att i övrigt fastställa samordningsutskottets betänkande och de ändringar i rapporten Vi bygger 

vision som där är föreslagna. 
 
 
 
§ 12 Förslag till stadgeändringar 
 
Beslut fattades under §11, motionsbehandling, utskott 8. 
 
 
 
§ 13  Val av förbundsstyrelse  
 
Valutskottets ordförande Lena Mellbladh föredrar valutskottets förslag i sin helhet.  
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Val av förbundsordförande 
Valutskottet förslår Annika Strandhäll till förbundsordförande.  
 
Inga ytterligare förslag föreligger. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att till förbundsordförande utse Annika Strandhäll. 
att  föra till protokollet att valet är enhälligt. 
 
 
Val av 1:e vice ordförande 
 
Valutskottet föreslår Ove Jansson till 1:e vice ordförande.  
 
Inga ytterligare förslag föreligger. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att  till 1:e vice ordförande utse Ove Jansson. 
 
 
Val av 2:e vice ordförande 
Valutskottet föreslår Veronica Karlsson till 2:e vice ordförande. 
 
Även Mikael Stillman är nominerad till andre vice ordförande och kvarstår i sin kandidatur. 
 
Annelie Eriksson yrkar bifall till valutskottets förslag. 
Marcus Gustavsson yrkar bifall till valutskottets förslag. 
Irene Hederstedt yrkar bifall till valutskottets förslag. 
Erik Mäki yrkar bifall till valutskottets förslag. 
 
Efter sluten omröstning beslutar förbundsmötet  
 
att  med röstsiffrorna 84 procent mot 16 procent att till 2:e vice ordförande utse Veronica Karlsson 
 
Val av nio ledamöter till förbundsstyrelsen 
 
Valutskottet föreslår Anders Blom, Monika Göl, Katarina Holmqvist, Michael Karlsson, Mikael 
Korán, Anna Nilsson, Jenny Nygårds, Mikael Stillman samt Sven-Erik Trulsson till ledamöter i 
förbundsstyrelsen. 
 
Thomas Dahl yrkar på att Magnus Sällström väljs som ledamot till Förbundsstyrelsen  
Mats Carlsson yrkar på att Magnus Sällström väljs som ledamot till Förbundsstyrelsen 
Maj-Lis Lindberg yrkar på att Niklas Stånggren väljs som ledamot till Förbundsstyrelsen 
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Svenn Hellbom – inget yrkande 
Peter Rolfsson yrkar på att Magnus Sällström väljs som ledamot till Förbundsstyrelsen 
Lennart Merking yrkar på att Kalle Forsberg väljs som ledamot till Förbundsstyrelsen 
Nils Cidh inget yrkande. 
Per Vestin yrkar på att Kalle Forsberg väljs som ledamot till Förbundsstyrelsen 
Gunilla Lidström yrkar på att Kalle Forsberg väljs som ledamot till Förbundsstyrelsen 
Anne-Sofie Koivisto yrkar bifall till valutskottets förslag 
Rosie Holm yrkar bifall till valutskottets förslag. 
Eva Wannberg yrkar bifall till valutskottets förslag. 
Ole Sunnerfjäll yrkar på att Kalle Forsberg väljs som ledamot till Förbundsstyrelsen 
Lars-Göran Karlsson yrkar på att Magnus Sällström väljs som ledamot till Förbundsstyrelsen 
Hannah Älgekrans yrkar på att Kalle Forsberg väljs som ledamot till Förbundsstyrelsen 
Lasse Svensson yrkar på att Christian Borg väljs som ledamot till Förbundsstyrelsen  
Göran Svenningsson – inget yrkande. 
Erik Mäki yrkar bifall till valutskottets förslag. 
 
Valet genomförs genom sluten omröstning. 
 
Efter sluten omröstning beslutar förbundsmötet  
 
att anta valutskottets förslag och utse följande personer till ledamöter i 

förbundsstyrelsen: 
 Anders Blom  Monika Göl 

Katarina Holmqvist Michael Karlsson 
Mikael Korán  Anna Nilsson 
Jenny Nygårds Mikael Stillman 
Sven-Erik Trulsson 

 
Avgivna röster 197, 3 ogiltiga 
 

 
 

§ 14 Val av revisorer 
 
 
Val av två ordinarie revisorer 
Valutskottet föreslår Bo Bergsten och Barbro Svensson till revisorer. 
 
Inga ytterligare förslag föreligger.  
 
 
Förbundsmötet beslutar 

 
att  välja Bo Bergsten och Barbro Svensson till revisorer. 
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Val av två revisorssuppleanter 
 
Valutskottet föreslår Johan Berken och Arne Grundberg till revisorssuppleanter. 
 
Inga ytterligare förslag föreligger.  
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att utse Johan Berken och Arne Grundberg till revisorssuppleanter 

 
 

§ 15 Avslutning 
 Förbundsordförande Annika Strandhäll tackar presidiet och ombuden för deras arbete under 

förbundsmötet och förklarar 2012 års förbundsmöte avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
Sanna Fransson Annika Berg-Flemström 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
Therese Svanström Andersson Leif Hansson 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
Thomas Dahl Gunbritt Delsvik Svensson 
ordförande ordförande 
 
 
 
__________________________ 
Håkan Gerenmark 
ordförande  



 

Protokoll Förbundsmöte 20‐23 september 2012

Sekreterare: Sanna Fransson 

 

Sida 32 

 

 
 
 
__________________________ __________________________ 
Ralph Rosenlund Svante Karlsson  
Justerare  Justerare 
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Bilageförteckning 
 

1. Deltagarförteckning 

2. Dag- och arbetsordning samt ramprogram (Välkomsthäftet) 

3. Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010, inkluderar revisorernas rapport 

4. Verksamhetsberättelsen och årsredovisning 2011, inkluderar revisorernas rapport 

5. Utskottsbetänkanden samt samordningsutskottets betänkanden 

6. Rapport: Vision och en utvecklad avtalsprocess 

7. Rapport: Vi bygger Vision 

8. Samordningsutskottets betänkande över rapporten Vi bygger Vision 

9. Slutrapport 2012  

10.  Motioner samt förbundsstyrelsens yttranden 

11.  Rapport: Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi 

12. Rapport: Från beslut till handling – uppföljning av antagna motioner förbundsmötet 2010 

13.  Förslag till stadgeändringar 

 


