
 

Förbundsmötet 2014 
Utskott nummer 1 
Sekreterare: Ahmed Karamus 

Datum 
2014-09-27 
 
Sida 1 

 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen 
föreslår förbundsmötet 
besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 1: Auktoriserade revisorer i 
Vision 
 
Motionär: Christina  Brodin Johansson, 
Vision Landstingsavdelningen Dalarna 
 
att  förbundsstyrelsens/regionernas    
godkända/auktoriserade revisorer utföra 
alla avdelningarnas revisoner inom såväl 
ekonomi- som verksamhetsområde. 
 
att kostnaderna för extern revison kan 
fördelas lika som kostnaderna för 
nätverkskostnaderna. 
 

Att avslå motionen 
 

Utskottets bifaller FS förslag 
 
 

Att avslå motionen 
 

Motion nr 2: Bevara Visionstidningen i 
dess nuvarande form 
 
Motionär: Jessica Johannesson och 
Ronny Everth, Vision Göteborg  
 
att förbundsmötet fattar beslut om att 
riva upp beslutet om att lägga ned 
tidningen och föra över den till 
kommunikationsavdelningen, 
 
att  förbudsmötet fattar beslut om 
tidningen ska fortsätta som 
papperstidning eller som nättidning. 
 

 
Att  avslå första och 

andra att-satserna 
 
Att  avslå tredje att-satsen 
 

 
Utskottet bifaller FS förslag  
 
 

 
Att  avslå motionen 
 



Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen 
föreslår förbundsmötet 
besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

att  förbundsmötet fattar beslut om att 
inte tillåta spel och annat erbjudande som 
kan fresta spel missbruk och andra typer 
av missbruk. 
 
 
Motion nr 3: Forum för 
framtidsgrupper i landet att mötas och 
samverka 
 
Motionär: Marie Brynolfsson, Janis 
Fredman och Ida Eriksson, Vision 
Göteborg 
 
att  Förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta 
fram former för hur ett nationellt forum 
för framtidsgrupper ska kunna bildas och 
hur det ska se ut. 
 

Att  avslå motionen. 
 

Utskottet bifaller FS förslag  
 
 

Att  avslå motionen. 
 

Motion nr 4: Fördelning av anställdas 
bakgrund 
 
Motionär: Rickad Johansson, Vision 
Malmöavdelning 
 
att  förbundsstyrelsen får i uppdrag att ha 
som mål att ca 50 % av de anställda ska 
ha en bakgrund som förtroendevalda 
inom vision, 
 
att  uppmana förtroendevalda att söka 

 
Att  avslå motionen 
 

 
Utskottet föreslå förbundsmötet  
 
Att avslå första att satsen 
 
Att bifalla andra och tredje att-
satserna 
 
 
 
 
 

 
Att avslå första och tredje att-
satsen 
 
Att bifalla andra att-satserna 
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Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen 
föreslår förbundsmötet 
besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

tjänster inom vision, 
 
att  det vid utannonsering av tjänster ska 
framgå att fackliga uppdrag är ytterst 
meriterande 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Motion nr 5: Idrottsstipendium 
 
Motionär: Urban Nilsson, vision 
Landstinget Jönköpings län 
 
att  förbundsstyrelsen inrättar VISION 
idrottsstipendium på 5000 kronor per 
stipendiat. 
 

 
Att  avslå motionen 
 

 
Utskottet bifaller FS förslag  
 
Urban Nilsson reserverar sig mot 
beslutet 
 
 

 
Att  avslå motionen 
 

Motion nr 6: Ingen nedläggning av 
Tidningen VISION – vår 
medlemstidning! 
 
Motionär: Annika Edman Olofsson, 
Solnaavdelning 
 
att  beslutet om Tidningen Visions 
nedläggning rivs upp och nytt beslut 
fattas efter diskussion och beslut på 
förbundsmötet 

 
Att  avslå först och tredje 

att-satserna 
 
Att  anse andra och fjärde 

att – satserna 
besvarade 

 

 
Utskottet bifaller FS förslag 

 
Att  avslå först och tredje att-

satserna 
 
Att  anse andra och fjärde att – 

satserna besvarade 
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Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen 
föreslår förbundsmötet 
besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

 
att  förbundsstyrelsens förslag om 
ändringar avseende Tidningen Vision 
innefattar en noggrann konsekvensanalys 
utifrån demokratiska, journalistiska och 
ekonomiska aspekter samt en redovisning 
av medlemmarnas uppfattning 
 
att  Tidningen Vision fortsätter att ges ut 
som medlemstidning i den form den har 
idag 
 
att  uppdra åt Visions redaktion och 
förbundsstyrelsen att se över 
utgivningsfrekvensen. 
Motion nr 7: Ingen nedläggning av 
tidningen VISION – vår 
medlemstidning! 
 
Motionär: Bitte Engzell, Botkyrka 
 
att  beslutet om Tidningen Visions 
nedläggning rivs upp och nytt beslut 
fattas efter diskussion och beslut på 
förbundsmötet 
 
att  förbundsstyrelsens förslag om 
ändringar avseende Tidningen Vision 
innefattar en noggrann konsekvensanalys 
utifrån demokratiska, journalistiska och 
ekonomiska aspekter samt en redovisning 

 
Att  avslå först och tredje 

att-satserna 
 
Att  anse andra och fjärde 

att –satserna 
besvarade 

 
 

 
Utskottet bifaller FS förslag  
 
 

 
Att  avslå första och tredje att-

satserna 
 
Att  anse andra och fjärde att-

satserna besvarade 
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Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen 
föreslår förbundsmötet 
besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

av medlemmarnas uppfattning 
 
att  Tidningen Vision fortsätter att ges ut 
som medlemstidning i den form den har 
idag 
 
att  uppdra åt Visions redaktion och 
förbundsstyrelsen att se över 
utgivningsfrekvensen. 
 
 
Motion nr 8: Pension för de som flyttar 
till Sverige 
 
Motionär: Vision Göteborg 
 
att  förbundsstyrelsen får i uppdrag att 
undersöka hur man kan motverka den 
ekonomiska förlust detta innebär. Till 
exempel – finns det möjlighet att teckna 
en försäkring som ger extra pension 
motsvarande den del man förlorar? Kan 
vi göra något TCO gemensamt? 
 
att  Vision arbetar för att påverka 
lagstiftare och bilda opinion för att 
förbättra pensionerna förbättra 
pensionerna för att arbetstagare som 
kommit till Sverige mitt i arbetslivet. 
 

 
Att  avslå motionen 
 

 
Utskottet bifaller FS förslag  
 
 

 
Att  avslå motionen 
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Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen 
föreslår förbundsmötet 
besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 9: Rätt till A-kassa efter 65 
 
Motionär: Sven Helbom Vision 
avdelningen 147 Härryda 
 
att  Vision arbetar för att man skall ha 
rätt till A- kassa efter 65 år. 
 

 
Att  bifalla motionen 
 

 
Utskottet bifaller FS förslag  

 
Att  bifalla motionen 
 

Motion nr 10: Yrkeskarriär och fackligt 
uppdrag 
 
Motionärer: Landstingsavdelningen 
Värmland, Kronobergs läns landsting, 
Uppsala läns landsting, 
Landstingsavdelningen i Östergötland, 
Jämtlands läns landstingavdelning, 
Region Halland, Landstinget Gävleborg, 
landstingavdelningen i Norrbotten, 
Landstingaavdelningen Västmanland, 
Blekinge läns landatingavdelning, Regin 
Skåne, Västernorrlands läns 
landstingaavdelning, Avd. 182 Gottland, 
Landstingavdelningen Stockholm, Örebro 
landstingavdelning, Landstingen i 
Sörmland, Kalmar läns landsting, Västra 
Götalands regionen, 
Landstingavdelningen Dalarna 
 
Att  Meningen ”kombinerar vi alltid 
yrkeskarriär och fackligt uppdrag” i 
dokumentet ”Vi bygger Vision” stryks 

 
Att  avslå motionen 
 

 
Utskottet har beslutat att motionen 
hänskjuts till 
samordningsutskottet för 
vidarebehandling. 
 
Medskick från utskottet till 
samordningsutskottet 
 

1- Utskottet anser att det är 
Viktigt att Vision bygger 
en stödfunktion för att 
stötta fackligt aktiva, både 
heltid och deltid 

2- En alternativ formulering 
skulle kunna vara ”därför 
kombinerar vi 
yrkeskarriär och facklig 
uppdrag”. 

3- En alternativ formulering 
skulle kunna vara ” 
Därför kombinerar vi i 
möjligaste mån 

 
Att  avslå motionen 
 
Med följande komplement när 
det gäller målet om att alltid 
kombinera yrkeskarriär och 
fackligt uppdrag: 
 
För att klara att nå målet att som 
förtroendevald i Vision att alltid 
ha en koppling kvar till 
yrkeslivet och arbetsplatsen 
behövs ett stöd och en support 
som möjliggör det. Det handlar 
om att såväl stötta fler att vilja ta 
uppdrag under någon del av sitt 
yrkesliv men också om att 
möjliggöra för den som idag är 
förtroendevald på heltid att 
kunna återgå till yrkeslivet på 
någon del. Det kan handla om 
mentorskap, utbildning, 
verksamhetsstöd eller annat som 
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Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen 
föreslår förbundsmötet 
besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

yrkeskarriär och fackligt 
uppdrag”. 

 

gör att vi kan vara bästa möjliga 
fackförbund för våra 
medlemmar på arbetsplatserna. 
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