
 

Förbundsmötet 2012 

Utskott nummer 9 

Sekreterare: Pia Linde 

Datum 

2012-09-21 

 

Sida 1 

 

 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

Motion nr 99:  För att bli pensionärsmedlem 

ska man tidigare ha varit medlem i förbundet. 

 

Motionär: Visions pensionärssektioner för 

Lindstinget Stockholm, 91; Stockholms stad, 99; 

Norrkommunerna, 77; Söderkommunerna, 57. 

 

att  paragraf 2 i stadgar för förbundets 

pensionärsverksamhet förtydligas med syftet 

att klargöra att våra tidigare arbetskamrater 

som någon gång ha varit yrkesaktiva 

medlemmar i förbundet fortfarande kan få 

bli medlemmar i vår pensionärsverksamhet 

även om de i slutet av sin yrkesverksamhet 

tillhört ett annat fackförbund eller om de av 

annan anledning inte har varit yrkesaktiva 

medlemmar i förbundet vid pensionering 

eller om de först efter något år som 

pensionär väljer att vilja bli 

pensionärsmedlem, och  

att  blanketter och hemsidor rörande 

pensionärsverksamheten kompletteras med 

information om pensionärssektionernas 

program / verksamhet, styrelser och 

kontaktadresser.  

 

 

Att  avslå första att-satsen 

Att  bifalla den andra att-satsen 

 

Utskottet bifaller FS förslag. 
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Sida 2 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

Motion nr 100.  Fortsatt 

pensionärsverksamhet under nuvarande form 

1. 

 

Motionär: Terttu Sallander, Vision Pensionärer 

Uddevallasektionen. 

 

att  förbundsmötet beslutar om fortsatta medel 

till nätverksarbete för pensionärerna.  

 

 

Att  avslå motionen 

 

 

Utskottet lämnar till samordningsutskottet 

Motion nr 101. Fortsatt pensionärsverksamhet 

under nuvarande form 2. 

 

Motionärer: Gun Hall, Eva-Stina Svensson, Jane 

Ildebo, Yvonne Johansson, Monica Johansson 

Visions pensionärssektion i Kungälv. 

 

att  Förbundet beslutar om fortsatta medel till 

nätverksarbete för pensionärerna även efter 

år 2012.  

 

 

Att  avslå motionen. 

 
Utskottet lämnar till samordningsutskottet 

 

Motion nr 102. Framtida 

pensionärsverksamhet. 

 

Motionärer: Barbro Feldt Andersson, Britt-Marie 

Glaas, Lars Westin, Pensionärssektionerna i 

Gävle – Sandviken – Hofors. 

 

1. Utredningstuppen föreslår att 

pensionärsverksamheten skall vara lokal. 

Att  avslå punkterna 1och 2 i motionen 

Att  anse punkten 3 besvarade. 

 

 

Utskottet lämnar till samordningsutskottet 

 



 

Datum 
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Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

Den har därigenom fått en klarare 

ställning i kommunen och i närregionen. 

Pensionärsverksamheten måste dock på 

ett bättre sätt knytas till förbundet. 

Antalet pensionärer som är aktiva i 

sektionerna är många och vill ha en 

klarare bindning till förbundet. En 

omfattande regional struktur behöver inte 

byggas upp.  

Vi föreslår: 

att  förbundsmötet ger förbundsstyrelsen i 

uppdrag att se över denna fråga i vilket även 

ingår att prova frågan om att öka antalet 

observatörer vid förbundsmötet. 

 

2. Utredningsgruppen föreslår att 

pensionärsverksamheten själv skall bära 

sina egna kostnader efter 2012. Det är 

dock angeläget att en form av 

stimulansbidrag från förbundet utgår 

ytterligare en tid. En bra nätverksamhet 

behöver en längre tid för att stabiliseras. 

En fortsatt positiv inställning från 

förbundet vore här mycket värdefull. 

Vi föreslår: 

att  förbundsmötet ger förbundsstyrelsen i 

uppdrag att följa pensionärsverksamheten 

och att även efter 2012 stöttar verksamheten 

med stimulansbidrag. 

 

3. Undersökningar som vidtagits visar att 

våra pensionärers ekonomiska 
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Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

förhållande under senare tid allvarligt 

försämrats. Överenskommelser som 

fattats kring pensionssystemet följs inte. 

En ökad vakthållning från Visions sida är 

erforderlig för att kunna tillvarata våra 

medlemmars rättigheter. Vi är närmare 

35 000 pensionärsmedlemmar som med 

intresse följer dessa frågor. 

Vi föreslår: 

att  förbundsmötet uppdrager åt 

förbundsstyrelsen att se över och tillser att 

personella resurser finns att tillgå för en 

tillfredställande vakthållning inom området. 

 

 

Motion nr 103. Möjligheter hålla kontakt med 

arbetssökande medlemmar. 

 

Motionär: Umeåavdelningen 

 

att  uppdra till förbundsstyrelsen se över och 

arbeta fram rutiner och verktyg som hjälper 

arbetssökande medlem och lokala 

avdelningen/klubben att bibehålla och 

förbättra kontakten för facklig service. 

 

 

Att  anse motionen besvarad 

 
Utskottet bifaller FS förslag 

 

Motion nr 104. Övergång från andra 

fackförbund. 

 

Motionär: Michael Karlsson. Vision Falköping 

 

Att  anse motionen besvarad 

 
Utskottet bifaller FS förslag 



 

Datum 
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Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

att  Vision arbetar för en överenskommelse 

mellan fackförbund som går ut på att ingen 

ska bli bunden av försäkringar.  

Motion nr 105. Saxade mandatperioder. 

 

Motionär: Jennie Eriksson, avdelning 011 

Uppsala. 

 

att  återgå till saxade mandatperioder för 

förbundsstyrelsen 

 

 

Att  avslå motionen 

 

 

Utskottet lämnar till samordningsutskottet 

 

Motion nr 106. Saxade mandatperioder. 

 

Motionär: Ledare i Vision Alumni. 

 

att  återgå till saxade mandatperioder för 

förbundsstyrelsen. 

 

 

Att  avslå motionen 

 

 

Utskottet lämnar till samordningsutskottet 

 

Motion nr 107. Saxade mandat 

 

Motionär: Vision Göteborg 

 

att  Förbundsstyrelsens ledamöter 

fortsättningsvis väljs på 4 år växelvis.  

 

att  Stadgarna ändras så att detta kan gälla från 

Förbundsmötet 2012 där halva antalet 

ledamöter väljs på 2 år och halva antalet på 

4 år. 

att  Presidiet i det sammanhanget också väljs 

Att  avslå motionen 

 

 

Utskottet lämnar till samordningsutskottet 
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2012-09-21 
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Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

växelvis så att tex ordförande och 1:e vice 

ordförande 2012 väljs på 4 år och 2:e vice 

ordförande väljs på 2 år. 

Motion nr 108. Verksamhetsplanering inom 

och vid Visions centra. 

 

Motionär: Vision Göteborg 

 

att  den nya modellen för medelstilldelning till 

centren ska gälla fullt ut från 2013-01-01  

 

att  tydliga förutsättningar, regler för 

planeringen fastställs av Förbundsmötet och 

att delaktigheten, demokratin i 

planeringsprocessen, avdelningars 

inflytande, säkerställes och tydligt 

presenteras. 

 

Att  anse den första att-satsen i motion 108 

besvarad 

 

Att  avslå den andra att-satsen i motion 108 

 

Utskottet bifaller FS förslag under 

förutsättning att meningen  

”Förbundsstyrelsen ser däremot inte att det är 

effektivt och genomförbart att förtroendevalda 

aktivt ska delta i centrens 

verksamhetsplanering.” tas bort. 

Utskottet vill påtala vikten av god dialog och 

delaktighet för att motverka motsättningar 

och splittring mellan center och 

förtroendevalda. 

Motion nr 109 Transparens i förbundet, 1 

 

Motionär: Vision Göteborg, Tina Niinisalo 

 

att  verksamhetsplaner, budget, 

verksamhetsberättelser redovisas och delas 

ut i sin helhet på lämpligt forum exempelvis 

regionkonferenser samt  

 

att  det ska vara möjligt att inkomma med 

förslag på synpunkter till Centrens 

planering, budget med syfte att arbeta 

tillsammans mot samma mål samt 

 

Att  anse den första och andra att-satsen i motion 

109 besvarad 

 

Att  avslå den tredje att-satsen i motion 109 

 

 

 

 

Se svar ovan nr. 108 
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Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

att  de enskilda medlemmar som önskar också 

ska kunna vara del i ovanstående delar. 

 

Motion nr 110. Transparens i förbundet 2 

 

Motionär: Ledare i Vision alumni 

 

att  verksamhetsplaner, budget, 

verksamhetsberättelser redovisas och delas 

ut i sin helhet på lämpligt forum exempelvis 

regionkonferenser samt  

 

att  det ska vara möjligt att inkomma med 

förslag på synpunkter till Centrens 

planering, budget med syfte att arbeta 

tillsammans mot samma mål samt 

 

att  de enskilda medlemmar som önskar också 

ska kunna vara del i ovanstående delar. 

 

Att  anse den första och andra att-satsen i motion 

110 besvarad 

 

Att  avslå den tredje att-satsen i motion 110 

 

 

 

 

Se svar ovan nr. 108 

 

Medskick till FS: Svar till respektive motion 

är önskvärt,  ej samordna svar till flera 

motioner. 

  

Motion nr 111. 

 

Motionär: Håkan Gerenmark, Vision Skara Stift 

och Linda Söderberg, Vision Vara 

 

att  Vision inför tvåårsplanering så att det i god 

tid finns en grundplanering att utgå ifrån.  

 

att  förbundsmötet flyttas till våren för att ge 

mer tid till regional och lokal 

verksamhetsplanering 

 

Att  anse den första och tredje att-satsen 

besvarad 

 

Att  avslå den andra att-satsen 

 

Utskottet bifaller FS förslag 
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Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

att  lokala utbildningar ska kunna beställas 

kontinuerligt under året i stället för vid ett 

enda tillfälle.. 

Motion nr 112. Val av ny ordförande under 

innevarande mandatperiod. 

 

Motionärer: Magnus Lundbäck, Karlstads 

Energi; Anette Klippberg, Uppsala; Hannah 

Älgekrans, Landstinget Sörmland, Anne-Sofie 

Koivisto, Kiruna; Mikael Larsson, Eskilstuna; 

Margaretha Nordman, Landstinget Dalarna; Kent 

Carlsson, Mälarklubben Vision; Christina 

Johansson, Falun; Charlotte Noren, Borlänge; 

Laila Saari, Kramfors; Jenny Nygård, 

Lindesberg; Maria Larsson, Bollnäs. 

 

att  Styrelsen ej utlyser extra förbundsmöte för 

att utse ny ordförande (vilket innebär att de 

valda representanterna i styrelsen axlar ev. 

lediga uppdragen)  

 

att  stadgarna för tydligas så att det på ett enkelt 

sätt går att utläsa vilken tidsram som gäller 

för att extra förbundsmöte skall utlysas. 

 

Att  avslå motionen 

 

 

Utskottet bifaller FS förslag 

Motion nr   

Motion nr   

Motion nr   
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Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

Motion nr   

Motion nr   

Motion nr   

Osv…   

   

   

   

   

   

   

 

 


