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Motion med förslag
Motion 56. E-utbildning i Mångfald
Motionärer: Saime Civas, Ola Tellner, Vision
Stockholms stad
att Vision skapar en nätutbildning i Mångfald
som tydligt pekar på Visions ställningstagande
i mångfaldsfrågan
att denna utbildning blir en grundutbildning i
likhet med medlemsutbildning och
rekryterings-utbildning för Visions ombud och
skyddsombud för att dessa aktivt ska kunna
driva mångfaldsfrågorna på arbetsplatserna
utifrån Visions värdegrund.
att kvalitetssäkra att nuvarande och framtida
ombud, skyddsombud och styrelser inom
Vision har en människosyn som
överensstämmer med Visions värdegrund
Motion nr 57. Modern mötesteknik
Motionär: Jennie Eriksson,
Uppsalaavdelningen
att Vision kan erbjuda oss förtroendevalda
mötesteknik i form av
videosamtal/telefonmöten via ex. hemsidan

Förbundsstyrelsen föreslår
förbundsmötet besluta
att bifalla första att-satsen.
att anse andra att-satsen
besvarad
att avslå tredje att-satsen

Förbundsmötet beslutade
Utskottets betänkande
att bifalla FS förslag.

I enlighet med utskottet, d v s
att Vision skapar en nätutbildning i Mångfald som tydligt
pekar på Visions ställningstagande i mångfaldsfrågan
att anse andra att-satsen
besvarad
att avslå tredje att-satsen

att avslå motionen

att anse motionen besvarad
med tillägget
att FS får i uppdrag att
utreda möjligheten att
skapa enkla guider och
appar och liknande som
finns för modern
mötesteknik så den blir mer
tillgänglig för medlemmar
och förtroendevalda runt
om i landet

I enlighet med utskottet, d v s
att anse motionen besvarad
med tillägget
att FS får i uppdrag att utreda
möjligheten att skapa enkla
guider och appar och liknande
som finns för modern
mötesteknik så den blir mer
tillgänglig för medlemmar och
förtroendevalda runt om i
landet

Motion med förslag

Motion nr 58. Visions
utbildningsverksamhet
Motionär: Vision Region Skåne
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att göra en
fördjupad utredning, analys och utvärdering av
utbildningsverksamheten i Vision.
att Utredning, analys och utvärdering samt
förslag till beslut ska presenteras till
förbundsmötet 2018.
att Utredningen även ska omfatta regelverk
kring prioriteringar till de nationella
utbildningarna, vem som får fatta beslutet om
prioritering och på vilka grunder.
att Samtliga utbildningar i Vision genomförs
av utbildade kursledare.
att det även blir möjligt för vice ordförande
och ersättare till huvudskyddsombud m fl att
delta i respektive uppdragsutbildning

Förbundsstyrelsen föreslår
förbundsmötet besluta

Förbundsmötet beslutade
Utskottets betänkande
att föra in motionen till
utredningen om
utbildningsstöd i Vision

att föra in motionen till
utredningen om
utbildningsstöd i Vision

att bifalla första och andra attsatsen

att bifalla FS förslag
med följande tillägg

I enlighet med utskottet, d v s

att anse tredje till femte attsatserna i motionen besvarade

att förslagen i tredje till
femte att-satsen tas med
som inspel i utredningen av
Visions utbildningsstöd
att förbundsmötet uppdrar
åt förbundsstyrelsen att
tillsätta en arbetsgrupp för
utredningen som bland
annat består av förbundsstyrelseledamöter och
kursledare
att utredningen ska
genomföras med stor
transperens genom att
involvera ett stort antal
medlemmar, samordningsgrupper, kursledare
och förtroendevalda från
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att bifalla FS förslag med
följande tillägg
att förslagen i tredje till femte
att-satsen tas med som inspel i
utredningen av Visions
utbildningsstöd
att förbundsmötet uppdrar åt
förbundsstyrelsen att tillsätta
en arbetsgrupp för utredningen
som bland annat består av
förbundsstyrelseledamöter och
kursledare
att utredningen ska genomföras med stor transperens
genom att involvera ett stort
antal medlemmar, samordningsgrupper, kursledare och
förtroendevalda från alla delar

Motion med förslag

Förbundsstyrelsen föreslår
förbundsmötet besluta

Förbundsmötet beslutade
Utskottets betänkande
alla delar av organisationen

av organisationen

att en avstämning görs vid
de regionala
förbundskonferenserna
2017

att en avstämning görs vid de
regionala förbundskonferenserna 2017

att förbättringar och
utveckling av befintligt
utbildningsstöd genomförs
löpande under
utredningstiden
Motion nr 59. Förbättrad
utbildningsverksamhet
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

att avslå första att-satsen
att anse andra till femte att
satserna besvarade

att anse motionen besvarad
med tillägget
att förslagen i att-satserna
tas med som inspel till
utredningen av Visions
utbildningsstöd.
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att förbättringar och utveckling av befintligt utbildningsstöd genomförs löpande under
utredningstiden

I enlighet med utskottet, d v s
att anse motionen besvarad
med tillägget
att förslagen i att-satserna tas
med som inspel till
utredningen av Visions
utbildningsstöd.

Motion med förslag

Förbundsstyrelsen föreslår
förbundsmötet besluta

Utskottets betänkande

Förbundsmötet beslutade

att avslå motionen

att bifalla FS förslag

att nationella utbildningar ska vara lika över
hela landet, till innehåll och antal dagar
att se över regelverk, kriterier och vem som
har mandatet att bifalla/avslå vem som ska
prioriteras för
utbildningen
att utbildningsenheten anordnar nationell
ombuds- och skyddsombudsutbildning
kontinuerligt året runt som avdelningarna ges
möjlighet att köpa platser till
att utbildningarna genomförs av utbildade
kursledare
att utbildning för vice ordförande skapas,
motsvarande ordförandeutbildningen
Motion nr 60. Utbildningar och kurser i
Vision
Motionärer: Ingegerd Hermansson och Marie
Östangård, Vision Västra
Götalandsregionen
att förbundsstyrelsen ser till att alla
utbildningar blir lika och har samma urval
över hela landet. Riktlinjer för utbildningar i
Vision ska sättas centralt.
Motion nr 61. Visions utbildningsutbud
Johan Berken, Vision Stockholms stad
att förbundsmötet ger förbundsstyrelsen i
uppdrag att anpassa utbildningsutbudet och
antalet utbildningsplatser efter de
förtroendevaldas behov

I enlighet med utskottet, d v s
att avslå motionen

att anse motionen besvarad

att bifalla FS förslag
med tillägget
att förslaget i att-satsen tas
med som inspel i
utredningen av Visions
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I enlighet med utskottet, d v s
att anse motionen besvarad
med tillägget
att förslaget i att-satsen tas

Motion med förslag

Motion nr 62. Kompetensutveckling för
erfarna förtroendevalda
Motionär: Vision Göteborg

Förbundsstyrelsen föreslår
förbundsmötet besluta

att avslå motionen

Förbundsmötet beslutade
Utskottets betänkande
utbildningsstöd

med som inspel i utredningen
av Visions utbildningsstöd

att bifalla FS förslag

I enlighet med utskottet, d v s
att avslå motionen

att kansliorganisationen får i uppdrag att
arbeta fram en kompetensutvecklingsplan för
erfarna förtroendevalda i arbetsrätt och
arbetsmiljörätt
att samordningsgrupperna blir referensgrupper
i detta arbete
att kompetensutvecklingsplanen revideras
årligen med samordningsgrupperna som
referensgrupper
Motion nr 63. Kompetensutvecklingsplan
för erfarna ordföringar
Motionärer: Ritva Rådefalk Vision Mariestad
och Seija Jokela Vision Skövde
att ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att se över
fortbildningar för erfarna ordföringar för att
säkerställa det arbetsrättsliga arbetet

att anse motionen besvarad

Med referens till motion 62
och 63 anser utskottet att vi
behöver någon form av
kompetensutveckling för
erfarna ordförande och
erfarna förtroendevalda.
Därför föreslår utskottet
att intentionerna i
motionerna 62 och 63
tillförs utredningen om
Vision utbildningsstöd.
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I enlighet med utskottet, d v s
att anse motionen besvarad
att intentionerna i motionerna
62 och 63 tillförs utredningen
om Vision utbildningsstöd
att Vision i utredningen ska se
över möjligheterna att erbjuda
kompetensutveckling i egen
regi.

Motion med förslag

Förbundsstyrelsen föreslår
förbundsmötet besluta

Förbundsmötet beslutade
Utskottets betänkande
Samt
att Vision i utredningen ska
se över möjligheterna att
erbjuda kompetensutveckling i egen regi.

Motion nr 64. Kursledarkompetens
Motionär Mimmi Pirttilä, Vision Tidaholm

att anse motionen besvarad

att i samband med ordförandeutbildning och
kursledarutbildning använda sig av de
kursledare som förbundet har, och dela
uppdraget som utbildare tillsammans med en
tjänsteman, för att få in de delar som saknas i
utbildningen, som erfarenheten som
förtroendevald

Motion nr 65. Rekrytering och mångfald
Motionär: Vision Göteborg
att mångfald blir ett avsnitt i Visions
utbildningar för ordförande, HSO och MRinspiratörer.
att erfarna ordförande och HSO får
fortbildning i frågan.

att bifalla FS förslag
med tillägget
att förslaget i att-satsen tas
med som inspel i
utredningen av Visions
utbildningsstöd

att anse motionen besvarad

att bifalla FS förslag
med tillägget
att förslagen i att-satserna
tas med som inspel i
utredningen av Visions
utbildningsstöd
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I enlighet med utskottet, d v s
att anse motionen besvarad
samt
att förslaget i att-satsen tas
med som inspel i utredningen
av Visions utbildningsstöd

I enlighet med utskottet, d v s
att anse motionen besvarad
samt
att förslaget i att-satserna tas
med som inspel i utredningen
av Visions utbildningsstöd

Motion med förslag
Motion nr 66. Rekrytering
Motionär: RIM Väst
att mångfald blir ett avsnitt i Visions
utbildningar för ordförande, HSO och MRinspiratörer

Motion nr 67. Mångfald och värdegrund
Motionär: RIM Väst

Förbundsstyrelsen föreslår
förbundsmötet besluta
att anse motionen besvarad samt
att de förslag som föreslås förs
till den genomgripande
utredningen av Visions
utbildningsstöd.

att anse motionen besvarad

att förbundet får i uppdrag att ordna
fortbildningsdag i mångfald och värdegrund
för förtroendevalda
Vi behöver rustas för att på ett bra sätt kunna
möta främlingsfientligheten i vardagen.
Motion nr 68. Normkritisk utbildning bör
ingå i utbildningsgruppens utbud
Motionär: Lisa Svensson,
Norrköpingsavdelningen
att Vision skall inkludera normkunskap i sitt
utbildningsutbud
att kursens innehåll och utformning ska
beslutas i diskussion med Visions HBTQnätverk, RIM och andra kunniga nätverk för
att säkerställa att rätt kunskap tas tillvara.
att man erbjuder utbildningar, i andra forum
än på internet, för alla ombud och
skyddsombud.

Förbundsmötet beslutade
Utskottets betänkande
att bifalla FS förslag
med tillägget
att förslaget i att-satsen tas
med som inspel i
utredningen av Visions
utbildningsstöd

att avslå motionen
med tillägget

I enlighet med utskottet, d v s
att anse motionen besvarad
samt
att förslaget i att-satserna tas
med som inspel i utredningen
av Visions utbildningsstöd
I enlighet med utskottet, d v s

att intentionerna i motionen
tas med som inspel i
utredningen av Visions
utbildningsstöd

att bifalla första och tredje att
satsen

att bifalla FS förslag
med tillägget

att avslå motionens andra attsats

att Visions HBTQ-nätverk,
RIM och andra kunniga
nätverk används som
referensgrupper i arbetet
med att ta fram kursens
innehåll och utformning.

att avslå motionen
med tillägget
att förslaget i att-satserna tas
med som inspel i utredningen
av Visions utbildningsstöd
I enlighet med utskottet, d v s
att Vision skall inkludera
normkunskap i sitt
utbildningsutbud
att utbildningar erbjuds i andra
forum än på internet, för alla
ombud och skyddsombud
att Visions HBTQ-nätverk,
RIM och andra kunniga
nätverk används som
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Motion med förslag

Förbundsstyrelsen föreslår
förbundsmötet besluta

Förbundsmötet beslutade
Utskottets betänkande
referensgrupper i arbetet med
att ta fram kursens innehåll
och utformning.

Motion 69. Obligatorisk medlemsutbildning
vid medlemsinträde i Vision
Motionär: Ole Sunnerfjell, Vision Region
Skåne

att avslå motionen

Motionen
direktbehandlades

Motionen direktbehandlades,
dvs
att avslå motionen

att införa en obligatorisk lärarledd medlemsutbildning enligt nuvarande kursupplägg i
samband med medlemsinträde i Vision.
Alternativt ”light”-utbildning; E-utbildning
kombinerad med lärarledd halv eller
endagsutbildning.
Motion nr 70. Utbildning för valutskott
Motionär: RIM Väst
att valutskottsutbildningen får ett avsnitt kring
etnisk mångfald i styrelser
att representant från RIM får möjlighet att
medverka vid utbildningstillfället.

att bifalla första att-satsen
att anse andra att-satsen
besvarad

att bifalla FS förslag

I enlighet med utskottet, d v s
att valutskottsutbildningen får
ett avsnitt kring etnisk
mångfald i styrelser
att anse andra att-satsen
besvarad
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