
 

Förbundsmötet 2014 
Utskott nummer 2 
Sekreterare: Jonas Karlsson 

Datum 
2014-09-27 
 
Sida 1 

 

Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 11: Alkoholfria miljöer och 
tillställningar 
 
Motionär: Ronny Everth och Eva Dalerstedt, 
Vision Göteborg 
 
att  fatta beslut om att alla aktiviteter i 

Visions regi skall ske i drogfria miljöer 
och utan alkohol 

 
 
 
 

 
att  avslå motionen. 

 
Utskottet bifaller FS förslag. 
 

 
att  avslå motionen. 

Motion nr 12: Bilda chefsförening 
 
Motionär: Jim-Alex M. Hirschi, Vision 
Göteborg 
 
att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att 

undersöka intresset och förutsättningarna 
för att bilda en chefsförening för första 
linjens chefer inom Vision, 

att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag om 
intresse och förutsättningar finns enligt 
att-sats 1 att möjliggöra och aktivt stödja 
bildandet av en chefsförening för första 
linjens chefer inom Vision 

 
 
 
 

 
att  avslå motionen 
 

 
Utskottet bifaller FS förslag. 

 
att  avslå motionen 
 



Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 13: Generella kompetenskrav för 
chefer 
 
Motionär: Jim-Alex M. Hirschi, Vision 
Göteborg 
 
att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram 

en strategi för vilka gemensamma och 
generella kompetenskrav för chefer i 
offentlig sektor, 

att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att driva 
frågan om gemensamma kompetenskrav 
för chefer i kollektivavtalen.  

 
 
 

 
att  avslå motionen 
 

 
Utskottet bifaller FS förslag. 

 
att  avslå motionen 
 

Motion nr 14: Lottning vid val 
 
att  vid tillfällen då två kandidater får samma 

antal röster, röstförfarandet sker genom 
en ny omröstning mellan enbart dessa 
båda kandidater. 

 
 

 
att  anse motionen besvarad 

 
Utskottet bifaller FS förslag. 

 
att  anse motionen besvarad 

Motion nr 15: Nyhetsbrev kring 
arbetsmiljön 
 
Motionär: Vision Göteborg 
 
att  det skapas ett nyhetsbrev eller annan 

form av information kring arbetsmiljö. 
 

 
att  avslå motionen 
 
 

 
Utskottet bifaller genom 
majoritetsbeslut FS förslag. 

 
att  avslå motionen 
 

Datum 
2014-09-21 
 
Sida 2 

 



Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

 

Motion nr 16: Nätverksträffar för chefer 
 
att  Vision bjuder in chef-medlemmar till 

forum för nätverkande och 
erfarenhetsutbyte. 

 
 
 
 
 
 

 
att  bifalla motionen 

 
Utskottet bifaller FS förslag  

 
att  bifalla motionen 

Motion nr 17. Saxade mandat i 
förbundsstyrelsen 
 
Motionär: Vision Göteborg 
 
att  Förbundsstyrelsens ledamöter 

fortsättningsvis väljs på 4 år växelvis, 
att  Stadgarna ändras så att detta kan gälla 

från Förbundsmötet 2016 där halva 
antalet ledamöter väljs på två år och 
halva antalet på fyra år,  

att  Presidiet också väljs växelvis så att 
ordförande och 1:e vice ordförande väljs 
på fyra år och 2:e vice ordförande på två 
år 2016. 

 
 
 
 

 
att  avslå motionen 
 

 
Utskottet skickar frågan till 
samordningsutskottet. 
 
Kommentar från utskottet: 
Om motionen bifalls behövs 
följande tilläggsatt-sats: Att 
saxade mandat ska gälla även 
för valutskottet. 
 

 
att  avslå motionen 
 

Datum 
2014-09-21 
 
Sida 3 

 



Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

 
 
Motion nr 18: Sälja Visions förbundshus i 
Stockholm… 
 
Motionär: Urban Nilsson, Vision Landstinget 
Jönköpings län 
 
att  förbundsstyrelsen får uppdraget att sälja 

vårt förbundshus i Stockholm och att vi 
stället hyr lokaler i Tensta. 

 
 
 
 
 
 

 
att  avslå motionen 
 

 
Utskottet bifaller FS förslag. 

 
att  avslå motionen 
 

Motion nr 19: Vi vill bygga VIsion, inte 
DUsion 
 
Motionär: Vision Göteborg 
 
att  medlemslöftet omgående skrotas 
att  Vision istället lyfter fram vår värdegrund 

i vår externa kommunikation 
 
 
 
 
 
 
 

 
att  avslå första  att-satsen, 
att  anse andra att-satsen 

besvarad. 
 
 

 
Utskottet bifaller FS förslag. 
 
 

 
att  avslå första  att-satsen, 
att  anse andra att-satsen 

besvarad. 
 
 

Datum 
2014-09-21 
 
Sida 4 

 



Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

 

Motion nr 20: Vision, ett fackförbund även 
för högre chefer 
 
Motionärer: Ann-Sofie Rundberg, Kristin 
Andersson, Lars-Sture Persson, 
Kerstin Wildt, Micael Nilsson, Mikael 
Lekfalk, Ola Brandell 
 
att  varje avdelning/klubb får i uppdrag att ta 

fram och anta en strategi för högre 
chefers medlemskap, 

att  förbundsstyrelsen får i uppdrag att följa 
upp och komplettera med nationella 
strategier och åtgärder, 

att  arbetet ska vara klart årsskiftet 
2015/2016. 

 
 

 
att  bifalla motionen 

 
Utskottet föreslår 
 
att  första och tredje att-satsen 
avslås 
att  bifalla andra att-satsen samt  
att  varje avdelning/klubb 

uppmanas att ta fram och 
anta en strategi för högre 
chefers medlemskap, 

 

 
 
att  första och tredje att-satsen 
avslås 
att  bifalla andra att-satsen samt  
att  varje avdelning/klubb 

uppmanas att ta fram och 
anta en strategi för högre 
chefers medlemskap, 

 
 

 
 

Datum 
2014-09-21 
 
Sida 5 

 


