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Motion med förslag

Förbundsstyrelsen föreslår
förbundsmötet besluta

Förbundsmötet beslutade

Motion nr 40
Arvodering för centrala valutskottet

att anse motionen besvarad

Utskottet lämnar motionen till
samordningsutskottet.

att centrala valutskottet ska
arvoderas i enlighet med ett
halvt prisbasbelopp per person
och år som ska gälla från när
beslutet tas

att anse motionen besvarad

Utskottet lämnar motionen till
samordningsutskottet.

Enligt utskottets förslag, d v s

Utskottets betänkande

Motionärer: Lena Mellbladh, Visions
Boråsavdelning, Eva Vinsa, Vision
Landstingsavdelningen i Norrbotten,
Sten Öberg, Gävleavdelningen, Mikael
Larsson, Eskilstunaavdelningen,
Lotta Dahl, Vision Region
Östergötland, Mari Sivernäs, Vision
Region Skåne, Kamilla Lantz, Vision
Stockholm stad
att centrala valutskottet ska arvoderas i
enlighet med ett halvt prisbasbelopp per
person och år som ska gälla från när
beslutet tas
Motion nr 41
Arvodering för centrala valutskottet i
framtiden
Motionär: Vision Stockholm stad
att det inför nästa förbundsmöte tas
fram ett förslag till arvode för Centrala
valutskottet som förbundsmötet kan
fatta beslut om innan nytt valutskott
väljs på mötet.

att det inför nästa
förbundsmöte tas fram ett
förslag till arvode för centrala
valutskottet som förbundsmötet kan fatta beslut om
innan nytt valutskott väljs på
mötet

Motion med förslag

Förbundsstyrelsen föreslår
förbundsmötet besluta

Utskottets betänkande

Motion nr 42
Inga retroaktiva inträden

att avslå motionen

att avslå motionen samt

Enligt utskottets förslag, d v s

att tydlig information tas fram och
kommuniceras i hela Vision, som
sedan ingår i lämplig utbildning m
m.

att avslå motionen samt

Utskottet bifaller FS förslag samt

Enligt utskottets förslag, d v s

att föreslå FS att ändra policy för
tilldelning av lägenheter så att
möjligheten till utlottning av
lägenheter i samband med
rekryteringskampanjer tas bort.
Policyn bilägges.

att anse motionen besvarad

Motionär: Ann-Marie Lind, Linköpings
stiftsavdelning
att medlemsinträde gäller från den dag
ansökan om medlemskap godkänts

Förbundsmötet beslutade

att tydlig information tas fram
och kommuniceras i hela
Vision, som sedan ingår i
lämplig utbildning mm.

att registrering för medlemsavgiften
regleras den 1:e nästföljande månad (ex
17 april blir 1 maj).
att om vi ska behandla ett ärende som
inträffat före medlemskapets inträdande
- ska vara tydliga med vad som gäller
på alla nivåer och vi måste veta vem
som ska ha sista ordet - vem ger
”arbetsordern”
Motion nr 43
Skärpta regler uthyrning av
förbundets lägenheter
Motionär: Christer Solander,
Uppsalaavdelningen
Reglerna för uthyrning av förbundets
lägenheter skärps efter med följande
innebörd:

att anse motionen besvarad

att Vision lägenheter som förbundet
äger ska främst användas för
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att ändra policy för tilldelning
av lägenheter så att möjligheten till utlottning av
lägenheter i samband med
rekryteringskampanjer tas bort

Motion med förslag

Förbundsstyrelsen föreslår
förbundsmötet besluta

Utskottets betänkande

Förbundsmötet beslutade

att avslå motionen

Utskottet bifaller FS förslag.

korttidsuthyrning till förtroendevald
eller anställd.
att besittningsskyddet avtalas bort så att
hyresförhållandet upphör när
förtroendeuppdrag eller anställning
avslutas
att lägenheter som inte används under
längre tid lämnas till eventuell
bostadsförmedling i berörd kommun
Motion nr 44
Stipendier i samband med studier
Motionärer: Landstingsavdelningen
Värmlands län, Landstingsavdelningen
Västmanlands län,
Landstingsavdelningen Dalarnas län,
Landstingsavdelningen Norrbotten,
Landstingsavdelningen Västernorrland,
Landstingsavdelningen Stockholms län,
Landstingsavdelningen Uppsala län,
Landstingsavdelningen Kalmar län,
Landstingsavdelningen Sörmlands län,
Region Östergötlands län, Region
Gävleborgs län, Region Örebro län,
Region Jönköpings län, Region
Hallands län, Region Jämtland/
Härjedalens län, Region Kronoberg,
Landstingsavdelningen i Blekinge

Enligt utskottets förslag, d v s
att avslå motionen
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Motion med förslag

Förbundsstyrelsen föreslår
förbundsmötet besluta

Utskottets betänkande

Förbundsmötet beslutade

att avslå motionen

Utskottet bifaller FS förslag.

att studiestipendiet ökar från 3000 kr
till 5000 kr.
Motion nr 45
Vi vill bli fler! Subventionerad även
avgift för de över trettio år!

Enligt utskottets förslag, d v s
att avslå motionen

Motionärer: Camilla Bäck Allthin,
Camilla Berg, Christel Svensson,
Christina Fransson,
Carl Edin, Pia Rosenlöw Posch ,
Sandra Eriksson, Yasmine Mickelsson ,
Pernilla Gotte , Vision Tranås
Kommunavdelning
att erbjuda de personer som ingår i en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd och är
över trettio år medlemskap under
pågående åtgärd för 100 kr!
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