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Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 31: HBTQ-personer situation i 
världen. 
 
Motionär; Vision Göteborg 
 
Att; Förbundsstyrelsen får i uppdrag att i varje 
internationellt forum där Vision är 
representerade lyfta frågan om att HBTQ-
personer ska ha samma rättigheter och 
möjligheter som heterosexuella 
 

 
Att: Bifalla motionen 

 
Utskottet bifaller FS förslag 

 
Att: Bifalla motionen 

Motion nr 32: Höja statusen på facklig 
utbildning 
 
Motionär: Rickard Johansson, Vision 
Malmöavd 
 
Att: Förbundsstyrelsen får i uppdrag att 
påbörja arbetet med att se över möjligheterna 
för 
 
Att: Visions egna utbildningar ska kunna 
tillgodo räknas som högskoleutbildning och 
därigenom ge högskolepoäng till deltagarna. 
Detta genom ett fördjupat samarbete med 
lokala högskolor 
 

 
Att: Avslå motionen 

 
Utskottet bifaller FS förslag 

 
Att: Avslå motionen 



Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 33 Lokalt företrädarskap 
 
Motionär: Ann-Britt Klemensson, Uddevalla 
och Angelica Karlsson, Kungälv 
 
Att: förbundets organisation i större 
utsträckning anpassas efter arbetsgivarens 
organisation 
 
Att: medlemmarna i kommunala bolag och 
förbund kan organiseras i kommunens 
lokalavdelning OM detta är de berörda 
medlemmarnas önskemål 
 
Att: förtroendevalda i en kommun även kan 
företräda Vision i andra kommuner 
 

 
Att: avslå motionen 
 
Att: ge förbundsstyrelsen ett 

fortsatt uppdrag att 
utveckla formerna för 
stöd till 
samarbetsexplosioner 
och ett ökat lokalt 
samarbete 

 
Uskottet bifaller FS förslag 

 
Att avslå motionen 
 
med tillägget: 
att förbundsstyrelsen får i 
uppdrag att utreda konkreta 
alternativ till 
samarbetsexplosioner för att 
skapa bättre förutsättningar för en 
lokal facklig närvaro som kan 
säkerställa ett företrädarskap som 
utgår från medlemmarnas vardag 
och behov! Vi ska finnas på plats, 
oavsett hur arbetsgivaren väljer 
att organisera verksamheten. 

Motion nr 34 Lokal representation = 
starkare organisation 
 
Motionär: Hultsfredsavdelningen 
 
Att: Medge att undantag från 
organisationsprincipen kan göars för 
Visionsmedlemmar i kommunala bolag och 
kommunala förbund så att dessa medlemmar i 
högre grad kan få en lokal representation 
 
Att: Bifalla motionen i sin helhet 
 
 

 
Att: avslå motionen 

 
Uskottet bifaller FS förslag 

 
Att: avslå motionen 
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Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 35 Psykisk ohälsa och 
uppmärksamhetsstörning är 
stigmatiserande i arbetslivet 
 
Motionär: Kaisa Blank Nordmark och Jennie 
Andersson, Vision Härryda avd 147 
 
Att: Förbundsmötet beslutar att Vision, på ett 
tydligt och systematiskt sätt, börjar arbetet 
med att öka kunskapen om och på så sätt 
förhindra negativa föreställningar om personer 
med neuropsykiatrisk och/eller psykisk ohälsa 
 

 
Att: Bifalla motionen 

 
Utskottet bifaller FS förslag 

 
Att: Bifalla motionen 

Motion nr 36 Stipendiefond 
 
Motionär: Camilla Schüler, Mariette 
Jacobsson, Carina Johansson, Camilla 
Johansson, Gunilla Flodin och Helene 
Hansson, avd 282 
 
Att: Inrätta en s.k. stipendiefond som man kan 
söka pengar från för speciella ändamål i 
enlighet ovan. 
 

 
Att: avslå motionen 

 
Utskottet bifaller FS förslag 

 
Att: avslå motionen 

Motion nr 37 Stressen en hjärtefråga 
 
Motionär: Vision Göteborg 
Att: Stressen och arbetet med att motverka 
stress i arbetslivet blir en hjärtefråga, då 
frågan behöver bli extra uppmärksammad 
 

 
Att: Anse motionen besvarad 

 
Utskottet avslår FS förslag och 
avslår motionen 

 
Att avslå motionen 
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Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 38 Tillsättning av regionala 
ombudsmän 
 
Motionär: Lars Möllberg och Marie 
Östangård, sektion 2 avd 282 VGR 
 
Att: i högre grad än nuvarande rekrytera 
ombudsmän via förtroendemannaledet 
 

 
Att:  avslå motionen 

 
Utskottet bifaller FS förslag 

 
Att:  avslå motionen 

Motion nr 39 Utbyggnad mentornätverk 
 
Motionär: Susanne Andersen, Susanne 
Martinsson, Ann-Gerd Cardin, Anders 
Paulsson, Pia Fältmars, Marita Granström, 
Susanne Kuci, Mariette Jakobsson, Camilla 
Schüler, Gudrun Kornijenko, Ulrika 
Sigvardsson 
 
Att: Skyndsamt sätta igång arbete med att 
bygga ut detta nätverk även för alla 
förtroendevalsa ned styrelseuppdrag 
 
Att: nätverket utvidgas med val av öppen eller 
sluten chattfunktion 
 

 
Att: anse första att-satsen 

besvarad 
 
Att: avslå andra att-satsen 

 
Utskottet avslår FS förslag och 
avslår motionen 

 
Att: Avslå motionen 

Motion nr 40 Utred framtiden för Vision 
 
Motionär: Jan Andersson, Örebroavdelningen 
 
Att: förbundsmötet ger förbudsstyrelsen i 
uppdrag att utreda frågan om framtiden på 
längre sikt för Vision. Utredningen ska vara 

 
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 

förutsättningslös men ändå beröra hopslagning 
med ett eller flera förbund kan vara ett 
alternativ 
 
Att: Förbundsstyrelsen till förbundsmötet 
2016 ska avge en skriftlig utredningsrapport 
gällande Visions långsiktiga framtid 
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