
 

Förbundsmötet 2014 
Utskott nummer 6 
Sekreterare: Olof Ambjörn 

Datum 
2014-09-27 
 
Sida 1 

 

Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 51: Lika förutsättningar för 
lokala RIM 
 
Motionär: Nils F Cidh, Östhammar avd 226 
 
att förbundet säkerställer att alla regionala 
RIM grupper får lika förutsättning för sitt 
arbete. 
 

 
Att bifalla motionen 
 

 
Utskottet bifaller FS förslag 

 
Att bifalla motionen 
 

Motion nr 52: Förbundets 
pensionärsverksamhet 
 
Motionär: Mats Gustavsson sektion 57 
Storstockholm söder 
 
att förbundet utser en kontaktperson på 
sina center så att pensionärssektionerna vet 
vem de kan vända sig till och därigenom 
får stöd och hjälp. 
 
att pensionärernas resurser tas till vara på 
ett bättre sätt än idag genom att en 
representant för 
pensionärssektionerna adjungeras till 
förbundsstyrelsen i frågor som rör äldre. 
 

 
Att avslå motionen 

 
Utskottet bifaller FS förslag 

 
Att avslå motionen 

Motion nr 53: Medlemskap och rätten 
att bli företrädd vid bristande betalning 
 
Motionär: Rickard Johansson, Vision 
Malmöavdelning 

 
Att avslå motionen 

 
Utskottet bifaller FS förslag 

 
Att avslå motionen 



Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

 
att förbundsstyrelsen får i uppdrag att 
reglerar den tid man kan bli företrädd då 
man inte betalar 
sin medlemsavgift 
 
att denna tid får uppgå till högst 2 månader  
 
Motion nr 54: MR-inspiratörer i 
framtiden 
 
Motionär: Vision Göteborg 
 
att förbundsmötet beslutar om utbildning 
för MR-inspiratörer 
 
att MR-inspiratörer blir en naturlig del av 
Visions arbete med mångfald och MR-
frågor. 
 

 
Att avslå motionen  

 
Utskottet avslår FS förslag och 
bifaller motionen 

 
Att bifalla motionen 

Motion nr 55: Revidera Visions program 
för mänskliga rättigheter och 
likabehandling 
 
Motionär: Vision Stockholms stad 
 
att Visions program för Mänskliga 
rättigheter och likabehandling ses över i 
enlighet med motionens innehåll. 
 
att förbundsstyrelsen får i uppdrag att 
utveckla ett tydligt arbete (handlingsplan, 

 
Att avslå motionens första 

att-sats 
Att bifalla motionens andra 

att -sats 
 

 
Utskottet skickar första att-satsen 
till samordningsutskottet  
 
Utskottet bifaller FS förslag vad 
gäller andra att-satsen 

 
Att avslå motionens första att-sats 
Att bifalla motionens andra att -

sats 
 

Datum 
2014-09-21 
 
Sida 2 

 



Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

guide) mot rasism och främlingsfientlighet 
för att användas som stöd för det lokala 
arbetet. 
 
 
 
Motion nr 56: RIM:s uppdrag – att alla 
diskrimineringsgrunder kan ingå men 
huvuddelen ägnas åt den etniska  
 
Motionär: Sven Hellbom Vision avdelning 
147 Härryda 
 
att RIM skall ges möjlighet att arbeta med 
alla diskrimineringsgrunderna men att 
huvuddelen av 
uppdraget ägnas åt den etniska 
diskrimineringen. 
 

 
Att avslå motionen 
 

 
Utskottet bifaller FS förslag 
 

 
Att avslå motionen 
 

Motion nr 57: Utveckla RIM till MR-råd 
 
Motionär: Vision Stockholms stad 
 
att RIM (Rådet för integration och etnisk 
mångfald) ändrar namn till MR-råd. 
 
att MR-rådets uppdrag får en tydlig 
koppling med Visions värdegrund och 
hjärtefrågor. 
 
 

 
Att avslå motionen 
 

 
Utskottet bifaller FS förslag. 
Reservation: Sven Hellbom och 
Eva Pauli 
 

 
Att avslå motionen 
 

Datum 
2014-09-21 
 
Sida 3 

 



Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 58: Vem ansvarar för 
arbetsmiljön? 
 
Motionär: avd 025 Karlstad 
 
att Vision som facklig organisation skall 
vara tydlig med vem som bär ansvaret i 
dessa situationer. 
 
att ge förbundet i uppdrag att arbeta fram 
riktlinjer för förtroendevalda hur man 
hanterar sin egen sjukskrivning eller 
arbetsskada som man har förvärvat under 
sitt fackliga uppdrag. 
 

 
Att bifalla motionens första 

att –sats 
Att i övrigt anse motionen 

besvarad 
 

 
Utskottet bifaller FS förslag 

 
Att bifalla motionens första att –

sats 
Att i övrigt anse motionen 

besvarad 
 

Motion nr 59: Vision behöver en 
mångfalds- och jämställdhetsstrategi! 
 
Motionär: Vision Stockholms stad 
 
att Vision ska ha en nationell 
jämställdhets- och mångfaldsstrategi. 
 

 
Att avslå motionen 
 

 
Utskottet bifaller FS förslag.  
Reservation: Lars Thidevall, Sven 
Hellbom och Eva Pauli. 

 
Att avslå motionen 
 

Motion nr 60: Visions pensionärer 
 
Motionär: Willy Joelsson och Anne-Marie 
Pettersson, Linköpings pensionärssektion 
 
att ändra nuvarande stadgar på ett sådant 
sätt att även Visions pensionärssektioner 
blir ”öppna”, 
så att alla pensionärer kan bli medlemmar i 

 
Att avslå motionen 
 

 
Utskottet bifaller FS förslag 
 

 
Att avslå motionen 
 

Datum 
2014-09-21 
 
Sida 4 

 



Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Vision. 
 
att förbundsmötet ger förbundsstyrelsen i 
uppdrag att utveckla 
organisationsstrukturen mot ännu större 
demokrati, jfr exempelvis SKPF:s 
organisationsstruktur. 
 
 

Datum 
2014-09-21 
 
Sida 5 

 


