
 

Förbundsmötet 2016 

Utskott nummer 6 

Sekreterare: Anna Lirén 

Datum 

2016-09-21 

 

Sida 1 

 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår 

förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 46: Annonsering i tidningen 

Vision 

 

Motionär: Visions seniorer Göteborg 

 

att Visions seniorsektioner får rätt att 

annonsera i tidningen Vision utan kostnad 

 

att fastställa att tidningen Vision givetvis 

är en tidning för alla medlemmar i Vision  

 

 

att avslå motionen 

 

 

Utskottet bifaller FS förslag 

 

 

I enlighet med utskottet, d v s 

 

att avslå motionen 

Motion nr 47: Bättre förmåner för 

studentmedlemmar 

 

Motionär: Anne Andersson, Vision 

Boråsavdelning 

 

att i kan erbjuda våra studentmedlemmar 

ett förmånligare medlemskap 

 

 

att anse motionen besvarad 

 

 

Utskottet bifaller FS förslag 

 

 

I enlighet med utskottet, d v s 

 

att anse motionen besvarad 

Motion nr 48: Förbundsgemensamt 

HBTQ material 

 

Motionär: Vision Göteborg 

 

att Vision tar fram ett 

förbundsgemensamt och samlat 

profilmaterial kring HBTQ 

 

 

 

att bifalla motionen 

 

 

Utskottet föreslår att motionen ska 

anses vara besvarad 

 

 

I enlighet med utskottet, d v s 

 

att anse motionen besvarad 



Datum 

2016-09-21 

 

Sida 2 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår 

förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 49: Klarspråk 

 

Motionär: Vision Göteborg 

 

att förbundsstyrelsen ska får som 

uppdrag att skapa förutsättningar och 

tydlighet så att lalla Visions dokument 

och material sak blir lättare att försåt och 

genom detta tillgängliga för alla. 

 

att förbundsstyrelsen ska ge 

utbildningsansvariga i uppdrag att 

utforma en klarspråksutbildningen för 

Visions förtroendevalda  

 

 

att anse första att-satsen besvarad 

att avslå andra att-satsen 

 

 

Utskottet bifaller FS förslag  

Med tilläggsyrkandet 

 

att förbundsstyrelsen arbetar för att 

alla som skriver texter i Visions 

namn har god kunskap om 

Klarspråk och att Klarspråk ska 

användas 

 

 

 

 

I enlighet med utskottet, d v s 

 

att anse första att-satsen besvarad 

 

att avslå den andra att-satsen 

 

samt 

 

att förbundsstyrelsen arbetar för 

att alla som skriver texter i 

Visions namn har god kunskap 

om Klarspråk och att Klarspråk 

ska användas 

Motion nr 50: Material om Vision och 

facket på olika språk 

 

Motionär: Vision Göteborg 

 

att Vision tar fram material på fler språk 

än svenska för att synliggöra vad Vision 

och fackföreningsrörelsen gör och står för 

 

att Vision tar fram material på fler språk 

än svenska om vad kollektivavtal är och 

beskriva våra viktigaste kollektivavtal 

som lön och ex AB 

 

 

 

 

 

att avslå motionen 

 

 

Utskottet föreslår  

att första attsatsen är besvarad och 

att andra attsatsen avslås 

 

 

 

I enlighet med utskottet, d v s 

 

att anse första att-satsen besvarad 

 

att avslå den andra att-satsen 

 

 



Datum 

2016-09-21 

 

Sida 3 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår 

förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 51: Material till 

Pridefestivaler 

 

Motionär: Seija Jokela Vision Skövde 

och Ritva Rådfalk Vision Mariestad 

 

att fatta beslut om att förbundet får i 

uppdrag att ta fram ett mer ordnat paket 

kring material gällande Prideprodukter 

 

 

 

att bifalla motionen 

 

 

Utskottet förslår att anse motionen 

besvarad 

 

 

I enlighet med utskottet, d v s 

 

att anse motionen besvarad 

Motion nr 52: Mångfald i Visions 

material 

 

Motionär: Vision Göteborg 

 

att Vision ser över de bilder i bildbanken 

som används internt och externt idag 

 

att Vision skapar nya bilder till 

bildbanken som kan användas i Visions 

material och uppdaterar bilddatabasen 

utifrån ett normkritiskt perspektiv och 

med mer mångfald 

 

att Vision normkritiskt ser över sitt 

skrivna material så att fler 

medlemsgrupper känner igen sig 

 

att bifalla motionen 

 

 

Är direktbehandlad 

 

 

Motionen direktbehandlades, 

 d v s  

 

att Vision ser över de bilder i 

bildbanken som används internt 

och externt idag 

 

att Vision skapar nya bilder till 

bildbanken som kan användas i 

Visions material och uppdaterar 

bilddatabasen utifrån ett 

normkritiskt perspektiv och med 

mer mångfald 

 

att Vision normkritiskt ser över 

sitt skrivna material så att fler 

medlemsgrupper känner igen sig 

 

 

 



Datum 

2016-09-21 

 

Sida 4 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår 

förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 53: Profilprodukter  
 

Motionär: Vision Region Skåne 

 

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta 

in offerter från minst tre olika 

leverantörer med krav som 

överensstämmer med förbundsstyrelsen 

riktlinjer för profilprodukter 

att leverantörer ska kunna ta 

beställningar på andra produkter till lokal 

organisation än vad som centralt erbjuds 

 

att anse motionen besvarad 

 

 

Utskottet bifaller FS förslag 

 

I enlighet med utskottet, d v s 

 

att anse motionen besvarad 

Motion nr 54: Synliggör Visions 

internationella samarbetsprojekt 
 

Motionär: Vision Göteborg 
 

att Vision tar fram material som 

presenterar Visions internationella arbete, 

gärna i form av rapporter från insatserna 

 

att bifalla motionen 

 

 

Är direktbehandlad 

 

Motionen direktbehandlades, 

 d v s  

 

att Vision tar farm material som 

presenterar Visions internationella 

arbete, gärna i form av rapporter 

från insatserna 

Motion nr 55: Utföra en 

tillgänglighetsrevision av Visions 

hemsida 
 

Motionär: Vision Göteborg 
 

att ge förbundsstyrelsen i uppgift att 

anlita ett kompetenta konsulter/företag för 

att göra en tillgänglighetsrevision av 

vision.se med förslag och åtgärdsprogram 

för att säkerställa att vår hemsida blir 

tillgänglig 

 

att bifalla motionen 

 

 

Utskottet bifaller FS förslag 

 

 

I enlighet med utskottet, d v s 

 

att ge förbundsstyrelsen i uppgift 

att anlita ett kompetenta 

konsulter/företag för att göra en 

tillgänglighetsrevision av 

vision.se med förslag och 

åtgärdsprogram för att säkerställa 

att vår hemsida blir tillgänglig 

 

 


