
 

Förbundsmötet 2016 

Utskott nummer 8 

Sekreterare: Annica Skoglund 

Datum 

2016-09-26 

 

Sida 1 

 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår 

förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 71. Bolag, förbund, 

privata, klubbar 

 

Motionär: Ritva Rådefalk, Vision 

Mariestad och Seija Jokela Vision 

Skövde 

 

att ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att ta 

fram rutiner där vi förtroendevalda lätt 

kan hitta bolag/förbund/privata/klubbar 

som finns i vår organisation så att vi kan 

samarbetsexplodera  

att ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att 

utreda och säkerställa resurser/ramar 

som behövs på våra Center för att möta 

efterfrågan med mer fokus på Nära 

perspektivet 

 

 

att anse motionen besvarad 

 

 

 

Enligt FS förslag 

 

 

 

 

I enlighet med utskottet, d v s 

 

att anse motionen besvarad  

 

 

Motion nr 72. Alternativ lokal 

organisation 

 

Motionär: Claes Hulthén, Vision 

Helsingborgsavdelningen 

 

att de medlemmar som vill stanna kvar i 

en klubb eller avdelning vid byte av 

kollektivavtal fritt får välja detta 

 

att de klubbar eller avdelningar som vill 

gå samman skall fritt få göra detta utan 

hinder 

 

att avslå motionen 

 

Enligt FS förslag 

 

I enlighet med utskottet, d v s 

 

att avslå motionen 



Datum 

2016-09-21 

 

Sida 2 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår 

förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

 

att ett samgående/kvarstående kan 

genomföras i det fall en majoritet av 

berörda medlemmar i klubbar eller 

avdelningar samtycker.  

 

att lokala stadgar garantera alla 

avtalsområden en representation i 

styrelse för klubb eller avdelning 

 

att erforderliga stadgeändringar i 

Visions stadgar göres i linje med 

ovanstående 

Motion nr 73. Medge undantag från 

organisationsprincipen i mindre 

kommuner! 

 

Motionär: Visions 

Hultsfredsavdelningen 

 

att medge att undantag från 

organisationsprincipen kan göras för 

kommunala bolag och kommunala 

förbund i mindre kommuner. Allt för att 

dessa medlemmar ska få en lokal 

representation. 

 

att bifalla motionen i sin helhet. 

 

 

 

 

att avslå motionen 

 

Enligt FS förslag 

 

I enlighet med utskottet, d v s 

 

att avslå motionen 



Datum 

2016-09-21 

 

Sida 3 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår 

förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 74. Utred framtidens 

organisation för Vision 

 

Motionär: Jan Andersson, 

Örebroavdelningen 

 

att ge förbundsmötet ger 

förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda 

frågan om Visions framtida organisation 

både gällande den parlamentariska 

organisationen och kansliorganisationen 

 

att förbundsstyrelsen till förbundsmötet 

2018 ska avge en skriftlig 

utredningsrapport gällande detta. 

 

att avslå motionen 

 

Enligt motionärens förslag, samt 

skicka den vidare till 

samordningsutskottet 

I enlighet med utskottet, d v s 

 

att förbundsmötet ger 

förbundsstyrelsen i uppdrag att 

utreda frågan om Visions 

framtida organisation både 

gällande den parlamentariska 

organisationen och 

kansliorganisationen 

 

att förbundsstyrelsen till 

förbundsmötet 2018 ska avge en 

skriftlig utredningsrapport 

gällande detta. 

Motion nr 75. Att delta är viktigt för 

demokratin i Vision 

 

Motionär: Vision Stockholms stad 

 

att antalet mandat/ombud till 

förbundsmötet fördelas enligt dagens 

mandatfördelningsprincip 

 

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta 

fram modeller och stöd för det lokala 

förankringsarbetet bland medlemmar 

och förtroendevalda inför 

förbundsmöten 

 

 

 

 

att anse motionen besvarad  

samt 

 

att skicka motionens förslag till 

den översyn av förbundsmötets 

roll som föreslås i rapporten om 

Modern demokratisk organisation.  

 

 

Enligt FS förslag  

 

I enlighet med utskottet, d v s 

 

att anse motionen besvarad samt 

 

att motionens förslag skickas till 

den översyn av förbundsmötets 

roll som föreslås i rapporten om 

Modern demokratisk 

organisation.  

 

 



Datum 

2016-09-21 

 

Sida 4 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår 

förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

att mandaten ges viktade röster som 

speglar avdelningens/klubbens antal 

medlemmar. 

 

Att en röst per 350 medlemmar fördelas 

per mandat/ombud på förbundsmötet.  

Motion nr 76. Vart ledde arbetet med 

”Vår interna demokrati i Vision” 

 

Motionär: Vision Stockholms stad 

 

att valkretsmandaten ska fördelas enligt 

samma princip som direktmandaten 

 

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta 

fram modeller och stöd för det lokala 

förankringsarbetet bland medlemmar 

och förtroendevalda inför 

förbundsmöten 

 

att förtroendevalda med 

förbundscentrala uppdrag (valutskott, 

förbundsstyrelse inklusive 

studentrepresentanter, revisorer) deltar 

med egen plats.  

 

 

 

 

 

 

att anse motionen besvarad samt 

 

att skicka motionens förslag till 

den översyn av förbundsmötets roll 

som föreslås i rapporten om 

Modern demokratisk organisation.  

 

 

Enligt FS förslag 

 

I enlighet med utskottet, d v s 

 

att anse motionen besvarad samt 

 

att motionens förslag skickas till 

den översyn av förbundsmötets 

roll som föreslås i rapporten om 

Modern demokratisk 

organisation.  

 



Datum 

2016-09-21 

 

Sida 5 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår 

förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 81. Förändring av Visions 

valordning 

 

Motionär: Annika Walther, Visions 

Stockholms stad 

 

att besluta om att se över valordningen 

så att en skrivning om ovanstående 

kommer in i Visions valordning 

 

 

att avslå motionen 

 

Samma betänkande som redovisas 

av utskott 9. 

 

I enlighet med utskottet, d v s 

 

att anse motionen besvarad 

att Förbundsstyrelsen får i 

uppdrag att förtydliga hur 

ledamot i valutskottet bör 

hantera en eventuell egen 

nominering till annat 

förtroendeuppdrag. 

Motion nr 82. Låt medlems boendeort 

påverka delaktighet i Visions 

aktiviteter 

 

Motionär: Lena Floren, 

Uppsalaavdelningen 

 

att Vision låter medlems bostadsort 

bestämma rätten för denna att delta i 

aktiviteter 

anordnade av Vision. 

 

att Förbundsstyrelsen får i uppdrag att 

se över hur man löser det finansiellt. 

 

 

 

att avslå motionen 

 

 

Enligt FS förslag 

 

I enlighet med utskottet, d v s 

 

att avslå motionen 

 


