
 

Förbundsmötet 2012 

Utskott nummer 2 

Sekreterare: Torbjörn Angelbrant 

Datum 

2012-09-21 

 

Sida 1 

 

 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

Motion nr 12. Auktoriserade revisorer 

 

Motionär: Christina Brodin Johansson, Vision 

landstinget Dalarna  

 

att   Förbundsstyrelsens/regionernas  

        godkända/auktoriserade revisorer utför 

       alla avdelningarnas revisioner inom såväl  

       ekonomi- som verksamhetsområde.  

att  avslå motionen 

 

 

Utskottet bifaller FS förslag. 
 

 

Motion nr 13. Från ord till handling eller från 

SKTF till Vision i ekonomihanteringen.  

 

Motionär: Vision Göteborg 

 

att  förbundsmötet slår fast den riktiga 

       tolkningen av stadgarna, det vill säga att  

       frågor kring styrelsens arvoden och  

       medlemsavgifter behandlas vart 4:e år och  

       att alla andra ekonomifrågor behandlas på  

       varje Förbundsmöte.  

 

Alternativt  

att   förbundsmötet slår fast att stadgarna ändras  

        så att alla ekonomifrågor behandlas på varje  

        förbundsmöte. (Inkl. Arvode till FS och  

        medlemsavgifter)  

 

att   stadgarna ändras så att det som står om ett  

       blivande ekonomiutskott tas bort och att  

       ekonomifrågor därmed behandlas som alla  

       andra frågor på Förbundsmötet.  

att avslå första att-satsen  

 

att bifalla andra att-satsen  

 

att bifalla tredje att-satsen  

 

att avslå fjärde att-satsen  

 

att bifalla femte att-satsen  

 

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 

 

Utskottet bifaller FS förslag med det 

medskick att FS ser över sitt uppdrag till 

regionerna i syfte att säkerställa att FM-

ledamöterna får adekvat 

bakgrundsinformation i de frågor de har att 

behandla på förbundsmötet. 
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Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

 

att   eftersom det är det år det är i år ingen  

       avsättning görs till konfliktfonden 2013 och  

       2014 på grund av att alla pengar behövs i den 

       situation vi befinner oss i och den  

       verksamhet vi ska bedriva.  

 

att  Nytt ställningstagande till avsättningen till 

konfliktfonden görs på Förbundsmötet 2014 

i samband med att nästa två års verksamhet 

och ekonomi beslutas. 

Motion nr 14. Inhandling vid upphandling  

 

Motionär: Vision Ulricehamn 

 

att   Vision driver frågan att; Visions medlemmar 

skall får vara med vid inhandling efter 

upphandling, in i avtal 

att  avslå motionen 

 
Utskottet bifaller FS förslag. 
 

 

Motion nr 15. Medlemsförmåner  

 

Motionär: Ny i styrelse utbildningsgrupp 27-28/4  

       2011 Bosön 

 

att  teckna avtal om rabatter för våra medlemmar 

        med livsmedelskedjor. 

 

att   bifalla motionen med hänvisning till att 

förbundsstyrelsen får i uppdrag att 

undersöka möjligheterna till att teckna avtal. 

 

Utskottet bifaller FS förslag. 

Motion nr 16. Starta/samarbeta med en 

mindre bank  

 

Motionär: Rickard Johansson 

 

att   omgående påbörja arbete med att se över  

       möjligheterna att starta eller inleda fördjupat  

 

att  anse första och andra att-satserna besvarade  

 

att  avslå den tredje att-satsen 

Utskottet bifaller FS förslag. 
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Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

       samarbete med en bank,  

 

att   lyfta frågan med andra fackliga  

        organisationer,  

 

att   om det är möjligt att starta en bank påbörja  

        arbetet med detta. 

Motion nr 17. Sänkta och anpassade 

medlemsavgifter  

 

Motionär: Vision Göteborg 

 

att  utreda medlemsavgiften till Vision, med  

       syfte att sänka densamma.  

 

att  utreda olika nivåer för olika  

       medlemsavgifter, med syfte att minska 

       antalet nivåer. 

 

att   avslå motion 17 

 

Utskottet bifaller FS förslag. 

 

Motion nr 18. Lägre medlemsavgifter för att 

öka konkurrenskraften!  

 

Motionär: Vision Stockholms Stads  

       Framtidsgrupp  

 

att  förbundsstyrelsen får i uppdrag att kalkylera  

       på en minskning av medlemsavgiften så att  

       vi kan stå oss högre i konkurrenskraften med 

       exempelvis Akademikerförbundet SSR.  

 

att  förbundsmötet ger Tidningen Vision i 

uppdrag att skriva mer om våra 

medlemsavgifter och hur man själv som 

 

att   avslå den första att-satsen i motion 18  

 

att   anse den andra att-satsen i motion 18 

besvarad 

 

Utskottet bifaller FS förslag. 
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Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

medlem ska kontakta medlemsenheten vid 

förändrade situationer där medlemsavgiften 

kan komma att behöva ändras. 

Motion nr 19 – 20. Rekommendation för 

arvoden 1  

 

Motionär: Vision Stockholms Stad (19) 

                  Niklas Pålsson (20) 

 

att   ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utforma  

        rekommendationer för arvoden. 

att   bifalla motionen 

 
Utskottet bifaller FS förslag med det 

medskick att det ska gälla alla arvoden samt 

det förslaget att FS i rekommendationen 

även beaktar ersättningar och förmåner från 

arbetsgivaren som har en direkt koppling till 

det fackliga uppdraget. 

Motion nr 21. Fackligt uppdrag ska aldrig 

arvoderas eller lönesättas  

 

Motionär: Vision Göteborg 

 

att   all form av arvodering relaterat till det  

        fackliga uppdraget i Vision upphör per  

        2013-01-01.  

 

att   principen om kostnadsneutralitet därefter  

       blir det som gäller, det vill säga att  

       eventuella kostnader relaterade till uppdraget 

       givetvis ersättes av Vision. 

att   avslå motionen Utskottet bifaller FS förslag. 
 

 

 

Motion nr 22. Tandvårdsförsäkring 1  

 

Motionär: Susanne Martinsson,  

        Läkarsekreterare/Ombud/Skyddsombud  

        medicinkliniken Kalix sjukhus 

 

att   ni ser över möjligheten IGEN att teckna  

       frivillig tandvårdsförsäkring för Visions  

att   avslå motionen 

 
Utskottet bifaller FS förslag. 
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Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

        samtliga medlemmar  

 

att   om inte ovan går – teckna ett kollektivt avtal 

         för Visions medlemmar i  

         Landstingsavdelningen Norrbotten. 

Motion nr 23. Tandvårdsförsäkring 2  

 

Motion från Energi avd. 283 till Visions  

      förbundsmöte 2012 

 

att Fackförbundet Vision förhandlar fram en 

tandvårdsförsäkring för Visions 

medlemmar. 

att   avslå motionen 

 
Utskottet bifaller FS förslag. 

  

Motion nr 24. Upphandling av 

gruppförsäkringar  

 

Motionär: Vision Skellefteå- och  

       Umeåavdelningen 

 

att   Vision undersöker möjligheten till bättre  

        försäkringslösningar för nya medlemmar  

        som inte har 100 % arbetsförmåga och som i 

        tidigare medlemskap i annat förbund har  

        haft försäkringar för sig och eventuell  

        medförsäkrad,  

 

att   se över e-rekryteringsutbildningen och där  

       uppmärksamma våra förtroendevalda om bl a  

       vikten av att nya medlemmar måste ha  

       100 % arbetsförmåga för att kunna ta del av  

       våra gruppförsäkringar,  

 

att   anse motionen besvarad. 
 

Utskottet bifaller FS förslag. 
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Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

att  Vision vid upphandling av gruppförsäkringar 

har som krav att vårt försäkringsbolag skall 

erbjuda och ge nya medlemmar samma 

gruppförsäkringar som de tecknat genom sitt 

medlemskap i sitt tidigare fackförbund. 

Motion nr 25. Trygghetsförsäkringar efter 65  

 

Motionär: Vision Göteborg, Gun Magnusson 

 

att   Visions ser över trygghetsförsäkringarna för 

        de anställda inom offentlig sektor så att  

        försäkringarna anpassas att gälla för den  

        anställde fram tills pensionsdagen.  

 

att   efter diskussion/beslut på Visions  

       förbundsmöte, motionen vidarebefordras till 

       nästkommande TCO-kongress för att driva  

       frågan mot arbetsgivaren. 

att   bifalla första att-satsen  

 

att   avslå andra att-satsen 

Utskottet bifaller FS förslag med det tillägg 

att hänskjuta första att-satsen till 

avtalsgruppen med låg prioritet. 
 

 

Motion nr 26. Övre åldersgränsen i Visions 

inkomstförsäkring  

 

Motionär: Bo Johansson, Visions  

      pensionärssektion 91, Landstinget Stockholm 

 

att   åldersgränsen på 62 år i Visions  

       inkomstförsäkring höjs till om möjligt 67 år  

       eller åtminstone till 65 år. 

att   anse motionen besvarad Utskottet bifaller FS förslag. 
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Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi 

 

Förslag från avgiftsutredningen 

 

Att förbundsavgifterna bibehålles d v s 

förbundsavgift 1 för medlemmar i avdelning, 

förbundsavgift 2 för medlemmar i klubb och 

förbundsavgift 3 för medlemmar i allmän klubb  

 

Att max-avgiften d v s underlaget för högsta 

avgiftsgrundande lön bibehålles med en 

rekommendation till förbundsmötet 2012 att 

ändra beräkningssätt för denna till att utgöra ett 

halvt basbelopp  

 

Att införa en min-avgift d v s en lägsta avgift 

med en rekommendation till förbunds-mötet 

2012 att besluta om beräkningssätt för denna till 

att utgöra en femtedel av max-avgiften  

 

Att avdelningar och klubbar själva beslutar om 

sina lokala avgifter, dock ska dessa utgöra en 

procentuell avgift efter samma grunder som 

förbundsavgifterna  

 

Att rekommendera förbundsmötet 2012 att 

besluta om stadgemässiga konsekvenser i 

enlighet med bilaga 3  

 

Att rekommendera avdelningarna att det egna 

kapitalet bör uppgå till 3 – 6 månaders 

medlemsintäkter (12 månader om man har egen 

Förslag medlemsavgifter 

 

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  

 

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 

Förslag medlemsavgifter 

 

Utskottet bifaller FS förslag med nedan 

korrigering av fjärde att-satsen 
 

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  

 

 

Förslag konfliktfonden 

 

Utskottet bifaller FS förslag. 
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Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

anställd personal)  

 

Samt att i övrigt lägga avgiftsutredningens 

rapporter och remissvar med godkännande till 

handlingarna. 

 

Förslag konfliktfonden 

 

att   25 mnkr av kapitalförvaltningens 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 

Förslag till styrelsens och revisorernas 

arvoden 

 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 

   

   

 

 


