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Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötets beslut 

Motion nr 61. Bekämpa ålderismen i 
arbetslivet 
 
Motionär: Jim-Alex M. Hirschi, Vision 
Göteborg 
 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att driva och 
fokusera mer på frågan om ålderism och 
åldersdiskriminering 
i arbetslivet. 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
särskild strategi för hur åldersdiskriminering i 
arbetslivet 
ska motverkas. 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att driva 
frågan om att den offentliga sektorn ska minska 
andelenvisstidsanställningar. 
 

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

sats 
 

 
Utskottet bifaller FS förslag. 
 

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

Motion nr 62. Fortbildning 
 
Motionär: Else-Marie Banner, Ulrika Sivardsson, 
Margareta Hellman, Hannah Älgekrans, Carola 
Eklund, Pia Fältmars, Marita Granström, 
SusanneKuci, Mariette Jakobsson, Gudrun 
Kornijenko, Lotta Eriksson, Hanna Älgekrans 
 
Medicinska sekreterare har ett mycket 
ansvarsfullt yrke och är en stor medlemsgrupp i 
Vision. Samtidigt som allt större kunskapskrav 
ställs på yrkesgruppen så är 
kompentensutvecklingen i stort sett 

 
att bifalla motionen och 
att överlämna den för 

beredning och prioritering 
inför kommande 
avtalsrörelser och 
förhandlingar 

 

 
Utskottet bifaller FS förslag. 
 
Prioritet Normal 
 

 
att bifalla motionen och 
 
att överlämna den för beredning 
och prioritering inför kommande 
avtalsrörelser och förhandlingar 
 
Prioritet Normal 
 
 



Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötets beslut 

obefintligt. Därför anser vi att Vision ska 
arbeta för att medicinska sekreterare ska 
erbjudas kontinuerlig fortbildning. Detta 
skulle t ex kunna vara kurser och seminarier 
riktade till yrkesgruppen. Med ökad fortbildning 
skulle medicinska sekreterares kompentens tas 
tillvara på ett bättre sätt i enlighet med RAK *). 
Ytterligare en positiv effekt är att individen 
utvecklas sin yrkesroll. 
*) Rätt Använda Kompentens. 
Avdelningens yttrande 
Avdelningsstyrelsen Landstingsavdelningen i 
Norrbotten anser att fortbildning i form av kurser 
och seminarier bör ges till de flesta av våra 
yrkesgrupper efter någon form av 
behovsprövning. Alla ska tas tillvara ur RAK-
synpunkt och stärkas i sina yrkesroller. 
Motionen skickas vidare till förbundsmötet 2014. 
 
Motion nr 63. Kompetensutveckling för 
ledande fackligt förtroendevalda 
 
Motionär: Lars Möllberg och Marie Östangård, 
sektion 2 avd 282 VGR. 
 
att förbundet arrangerar en 4-5 veckors 
kvalificerad facklig utbildning med innehåll: 
arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor, framförandeteknik 
osv. 
 
 

att avslå motionen 
 

Utskottet bifaller FS förslag. 
 
 

Att avslå motionen 
 
Tillägg: 
att kapacitet måste finnas i 
utbildningssystemet. 
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Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötets beslut 

Motion nr 64. Rättvisefond 
 
Motionär: Bengt Franzino, Vision Göteborg 
 
att förbundsmötet fattar beslut om att utreda 
frågan om att skapa en rättvisefond för att sätta 
press på de företag som vägrar kollektivavtal. 
 

att avslå motionen 
 

Utskottet bifaller FS förslag. 
 
 

att avslå motionen 
 

Motion nr 65. Självständig journalistik behövs 
i ett demokratiskt förbund 
 
Motionär: Bo Silfverberg, Svenska Kyrkans 
församlingsförbund allmän klubb. 
 
att förbundsmötet uttalar att det inom Vision 
utöver information och kommunikation i olika 
former krävs en inom organisationen 
självständigt verkande journalistik. 
att förbundsmötet uttalar att de stadgeenliga 
demokratiska beslutsformerna behöver 
kompletteras med ett stadgeenligt skydd för det 
fria ordet. 
att förbundsmötet som ett principbeslut uttalar att 
ansvarig utgivare enligt tillämpligt regelverk ska 
utses inom redaktionen oavsett val av format 
eller kanal (förbundstidning som idag eller 
exempelvis genom kombination av webbnyheter 
och magasin). 
att förbundsmötet beslutar att ge 
förbundsstyrelsen i uppdrag att snarast möjligt 
återkomma till 
förbundsmötet med förslag till stadgeändringar i 

att avslå motionen 
 

Utskottet bifaller FS förslag. 
 
 

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

Förbundsmötets beslut 

detta syfte. 

Motion nr 66. Synliggöra yrkesgruppen 
medicinska sekreterare 
 
Motionärer: Irene Petersson, Marita Granström, 
Pia Fältmars, Marita Granström, 
Susanne Kuci, Mariette Jakobsson, Gundrun 
Kornijenko, Lotta Eriksson, Anders P Paulsson, 
Susanne Martinsson, Ann-Louise Strömbom, 
Ulrika Sigvardsson, Hanna Älgekrans 
 
att Vision belyser positiva händelser inom 
yrkesgruppen som sker i landet. 
att Vision vid uttalande till media omnämner vår 
yrkesgrupp oftare och i positiv anda. 
 

att bifalla motionen 
 

Utskottet bifaller FS förslag. 
 
 

att bifalla motionen 
 

Motion nr 67. Säkra en publicistisk oberoende 
tidning för Visions medlemmar 
 
Motionär: Jan Andersson Vision avdelning 012, 
Örebro kommun 
 
att förbundsmötet i ett tydligt beslut säkrar att 
Vision ska ha en tidning som har en fristående 
ställning inom organisationen och är publicistiskt 
oberoende. 

att avslå motionen 
 

Utskottet bifaller FS förslag. 
 
 

att avslå motionen 
 

Motion nr 68. Tidningsverksamheten inom 
Vision 
 
Motionär: Visions Kommunavdelning Växjö 
 
att Tidningen Vision fortlever som en fristående 

att avslå motionen 
 

Utskottet bifaller FS förslag. 
 
 

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

Förbundsmötets beslut 

och självständig medlemstidning. 
 
Motion nr 69. Webinar 
 
Motionär: Jennie Andersson, Vision avdelning 
147 Härryda 
 
att Vision använder sig utav webinar i större 
utsträckning (speciellt vid möten som sträcker sig 
över en dag) 
 

att bifalla motionen 
 

Utskottet bifaller FS förslag. 
 

att bifalla motionen 
 

Motion nr 70. Viktigt att medlemmar är 
korrekt registrerade! 
 
Motionär: Framtidsgruppen, Vision Stockholms 
stad 
 
att uppgifter som finns registrerade i FaIT ska 
mailas ut och/eller skickas per brev från 
förbundet en gång per år till varje medlem. 
att uppdra åt medlemsenheten på Vision att 
uppmana samtliga medlemmar en gång per år att 
kontrollera samt uppdatera sina egna uppgifter 
via hemsidan. 
 

att avslå första att-satsen 
att bifalla andra att-satsen 
att uppdra åt 
kansliorganisationen att hitta 
en lämplig metod att informera 
medlemmarna om att 
kontrollera och uppdatera sina 
uppgifter 
 

Utskottet bifaller FS förslag. 
 
 

att avslå första att-satsen 
att bifalla andra att-satsen 
att uppdra åt kansliorganisationen 
att hitta en lämplig metod att 
informera medlemmarna om att 
kontrollera och uppdatera sina 
uppgifter 
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