
 

Förbundsmötet 2012 

Utskott nummer 10 

Sekreterare: Peter Andersson 

Datum 

2012-09-21 

 

Sida 1 

 

 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

Motion nr 113. Satsning på exekutiva 

ledningsmedlemmar  

Motionär: Magnus Sällström, 502 

Vårdföretagarna allmän klubb (Stockholm) 

 

att förbundet utreder huruvida chefer i 

  exekutiv ledning ”väljer” en konkurrerande 

 facklig organisation som inte är 

 kollektivavtalsbärande part och om så är 

 fallet varför de gör detta?  

 

att  om det framkommer att denna ”flykt” 

 förekommer, att förbundet tar fram 

 attraktiva lösningar för detta chefsled för 

 att kunna behålla dem som medlemmar i 

 förbundet. 

 

att  förbundet då man hittat orsak och 

 lösning presenterar detta senast inför 

 förbundsmötet 2014.  

 

 

 

 

 

att bifalla motionen 

 

 

 

Utskottet bifaller FS förslag 

Motion nr 114. Vision – det självklara valet 

för kulturarbetare  
Motionär: Vision Göteborg 

 

att förbundet får i uppdrag att ta fram 

 landsomfattande yrkesföreläsningar för 

 kulturarbetare.  

 

att  förbundet producerar en folder för 

 kulturarbetare där det framgår varför de 

 ska välja Vision.  

 

 

 

 

att  avslå första att-satsen  

 

 

 

att  bifalla andra att-satsen 

 

 

Utskottet bifaller FS förslag 



 

Datum 
2012-09-21 

 

Sida 2 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

Motion nr 115. Utbildning av blivande chefer 
Motionär: Samuel Svan, Stockholms stad 

 

att  Vision ska utveckla sitt stöd för chefer till 

 att gälla även de medlemmar som har som 

 har ambition att i framtiden bli chef/ledare, 

 där dessa erbjuds kompetensutveckling inom 

 ledarskapsområdet, exempelvis genom ett 

 chefstrainee-program 

 

 

 

att  avslå motionen 

 

 

Utskottet bifaller FS förslag 

Motion nr 116. Ekonomiansvarig i 

förbundsstyrelsen  

Motionär: Vision Göteborg 

 

att  ett uppdrag i förbundsstyrelsen ska vara en 

 fackligt politisk ekonomisk talesman. En 

 förtroendevald med särskilt ansvar för den 

 ekonomiska politiken. Detta från 

 förbundsmötet 2012 då en sådan ska väljas 

 för första gången. 

 

 

 

 

 

att  avslå motionen 

 

 

Utskottet bifaller FS förslag 

Motion nr 117. Kollektivavtal  

Motionär: Rickard Johansson 

 

att  ta fram en konsekvensanalys om vad det 

 skulle innebära om att nya och omtecknade 

 kollektivavtal endast skulle omfatta de som 

 är fackligt anslutna  

 

att  analysen görs tillsammans med något annat 

 förbund 

 

 

 

 

att  avslå motionen 

 

 

Utskottet bifaller FS förslag 



 

Datum 
2012-09-21 

 

Sida 3 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

Motion nr 118. En gång vision alltid vision  

Motionär: Rickard Johansson 

 

att  skyndsammast ta fram ett förslag till 

 ändringar i stadgar och där det så behövs så 

 att man som tjänsteman och medlem kan 

 tillhöra VISION oavsett om man arbetar 

 inom kommunal eller privat sektor 

 

att  förslaget skall belysa konsekvenserna av en 

 utvidgning av medlemsupptagningsområde 

 

att  ett beslut om ändringar eller ej tas per 

 capsulam. 

 

 

 

 

att  avslå motionen 

 

 

Utskottet bifaller FS förslag 

Motion nr 119. Erkänn socialpedagogiska 

yrken som en del av vårt avtalsområde!  

Motionär: Vision Stockholms Stad 

 

att  förbundsmötet beslutar att förbundsstyrelsen 

 får i uppdrag att se över samarbetsavtalen 

 med andra fackliga organisationer vad gäller 

 ok rekrytering i enlighet med den 

 förändringen som faktiskt pågår i svenskt 

 arbetsliv. 

  

att  förbundsmötet ska arbeta för att ett 

 erkännande dessa yrken och fler i samma 

 nisch till att de kan ingå i vårt avtalsområde 

 och vi då kan vara ett alternativ till de som 

 vill vara med i vårt fackförbund. 

 

 

 

 

att  anse motionen besvarad 

 

 

Utskottet bifaller FS förslag 



 

Datum 
2012-09-21 

 

Sida 4 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

Motion nr 120. Visions verksamhetsområden  

Motionär: Linnea Kärvemo, Västerås 

stiftsavdelning och Stefan Zsupos, Stockholms 

stiftsavdelning 

 

att  tydliggöra att alla anställda i Svenska 

 Kyrkan räknas till Visions 

 verksamhetsområde  

 

att  säga upp alla överenskommelser och avtal 

 med övriga fackförbund som reglerar och 

 begränsar rekrytering av nya medlemmar till 

 Vision, när det gäller anställda i Svenska 

 kyrkan. 

 

 

 

 

 

 

att  avslå motionen 

 

 

Utskottet bifaller FS förslag 

Motion nr 121. Förslag till stadgeändring  
Motionärer: Erik Mäki, Elisabeth Skoog. Vision 

Gävle 

 
att  till Valordningen – under Valutskott/ val-

 beredning – lägga till:  

 

 ”Valberedningens/valutskottets förslag till 

 styrelse ska offentliggöras i god tid, minst en 

 vecka, innan årsmötet. Övriga nominerade, 

 men ej föreslagna, kandidater ska anges på 

 en lista som bifogas valberedningens 

 förslag.” 

 

 

 

 

 

 

 

att  bifalla motionen 

 

 

 

Utskottet bifaller FS förslag 



 

Datum 
2012-09-21 

 

Sida 5 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

Motion nr 122. Ny benämning på Allmän 

klubb  
Motionärer: Magnus Sällström 502 

Vårdföretagarna allmän klubb och Katarina 

Andersson 512 Tjänsteföretagarna/Almega 

 

att  byta från ”Allmän klubb” till ”Avtalsenhet” 

 eller något bättre passande.  

 

att  byta från ”Allmänna klubben” till 

 ”Arbetsbristenheten” eller något bättre 

 passande.  

 

att  ändra eventuella tillhörande stadgar enligt 

 föreslagna benämning eller något bättre 

 passande. 

 

 

 

 

 

 

att  bifalla första att-satsen  

 

 

att  anse andra attsatsen besvarad  

 

 

 

att  bifalla tredje att-satsen och justera i 

 stadgarna så att avtalsklubbar och allmän 

 klubb ersätter tidigare skrivning om 

 allmänna klubbar 

 

 

Utskottet bifaller motionärens 

förslag 

 

samt 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. 

 
 

 


