
 

Förbundsmötet 2016 

Utskott nummer 9 

Sekreterare: Jenny Petersson 

Datum 

2016-09-21 

 

Sida 1 

 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår 

förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 77: Förbundsmöte vart 

fjärde år 

Motionär: Visions 

Skellefteåavdelning 

 

Att fr o m 2016 planera och 

genomföra Förbundsmöten vart fjärde 

år (nästa 2020) och 

 

Att utifrån ovanstående beslut göra de 

stadgeändringar som krävs 

 

att anse motionen besvarad samt 

 

att skicka med motionens förslag till 

den översyn av förbundsmötets roll 

som föreslås i rapporten om Modern 

demokratisk organisation. 

 

att motionen avslås 

 

I enlighet med utskottet, d v s 

 

att avslå motionen 

 

Motion nr 78: Förläggning av 

förbundsmöte 

Motionärer: Seija Jokela, Vision 

Skövde och Ritva Rådefalk, Vision 

Mariestad 

 

Att Förbundsstyrelsen får i uppdrag 

att undersöka möjligheten till 

kommande Förbundsmöten så att 

Förbundsmötet ligger på endast en 

helgdag för att beakta 

förtroendevaldas arbetsmiljö. 

 

att anse motionen besvarad samt 

 

att skicka med motionens förslag till 

den översyn av förbundsmötets roll 

som föreslås i rapporten om 

Modern demokratisk organisation. 

 

att bifalla styrelsens förslag med ett 

tillägg i andra att-satsen: 

 
att skicka med motionens förslag 

till den översyn av förbundsmötets 

roll som föreslås i rapporten om 

Modern demokratisk organisation, 

samt att särskilt beakta 

förtroendevaldas arbetsmiljö och 

återhämtning.” 

 

I enlighet med utskottet, d v s 

 

att anse motionen besvarad  

 

att motionens förslag skickas 

till den översyn av 

förbundsmötets roll som 

föreslås i rapporten om Modern 

demokratisk organisation  

samt att särskilt beakta 

förtroendevaldas arbetsmiljö 

och återhämtning 

 

 

 

 

 

 



Datum 

2016-09-21 

 

Sida 2 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår 

förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 79: Förslag om 

förtydligande gällande Visions 

stadgar  
Motionärer: Marie Petersson, 

Liselotte Mellqvist, Jan-Olof 

Johansson, Mats Kullberg, Ulrika 

Oijens, Karlskronaavdelningen 

 

att Valordningen i Visions stadgar 

förtydligas så att det framgår att punkt 

3 gäller såväl centrala 

förbundsnivån/förbundsuppdrag som 

för lokalavdelningar, klubbar, 

sektioner, sektionsklubbar. 

 

att avslå motionen 

 

 

Motionen direktbehandlades 

 

Motionen direktbehandlades, 

 d v s 

 

att avslå motionen 

80. Förtydliga stadgarna när det 

gäller valprocessen  
Motionärer: Katarina Möller och Eva 

Ericsson, Karlskronaavdelningen 

 

att förbundsstyrelsen tillsätter en 

arbetsgrupp för att kontrollera att de 

stadgar Vision har antagit stämmer 

överrens mot bakgrund av frågorna i 

motionstexten.  

 

att arbetsgruppen lägger fram förslag 

på eventuella ändringar som kan träda 

i kraft i enlighet med vad som står i 

stadgarna § 6 Förbundsmötet Mom 6. 

 

 

 

att anse motionen besvarad 

 

samt   

 

att förbundsstyrelsen skyndsamt tar 

fram anvisningar för elektroniskt 

röstsystem och poströstning 

 

Motionen direktbehandlades 

 

Motionen direktbehandlades, 

 d v s 

 

att anse motionen besvarad 

 

samt   

 

att förbundsstyrelsen skyndsamt 

tar fram anvisningar för 

elektroniskt röstsystem och 

poströstning 



Datum 

2016-09-21 

 

Sida 3 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår 

förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 81: Förändring av 

Visions valordning 

Motionär: Annica Walther, Vision 

Stockholms stad 

 

att besluta om att se över 

valordningen så att en skrivning om 

ovanstående kommer in i Visions 

valordning. 

 

 

 

 

 

att avslå motionen 

 

att anse motionen besvarad i och 

med att det idag finns möjlighet för 

avdelningar och klubbar att hantera 

det i sin egen stadga 

att Förbundsstyrelsen får i uppdrag 

att förtydliga hur ledamot i 

valutskottet bör hantera en eventuell 

egen nominering till annat 

förtroendeuppdrag. 

 

 

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 83: Begränsa 

ordförandeperioden för klubb, 

sektion och avdelningsordförande i 

Vision 

Motionär: Andreas Falk, Vision 

Landstingsavdelningen Stockholm 

 

att införa en begränsning av 

ordförandeperioden för ordförande i 

klubb, sektion och avdelning som 

innebär att samma person får inneha 

ordförandeposten max 6 år i följd 

 

 

 

 

 

 

 

 

att avslå motionen 

 

att bifalla FS förslag 

 

I enlighet med utskottet, d v s 

 

att avslå motionen 



Datum 

2016-09-21 

 

Sida 4 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår 

förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 84: Nyval av 

förtroendevalda efter senast 8 år i 

ledande uppdrag 

Motionär: Ole Sunnerfjell, Vision 

Region Skåne 

 

att införa ett obligatoriskt nyval av 

förtroendevalda i avdelningar där vi 

avser högre uppdrag efter att 

man haft max 8 år i uppdraget. Vi 

menar att det skall beröra de som har 

uppdrag som ordförande i 

avdelning/sektion och centrala 

valutskottet i första hand. 

 

att avslå motionen 

 

att bifalla FS förslag 

 

I enlighet med utskottet, d v s 

 

att avslå motionen 

Motion nr 85: Samordning kring 

att driva sakfrågor 

Motionär: Vision Göteborg 

 

att kansliorganisationen får i uppdrag 

att samordna och stötta avdelningar 

och klubbar i att driva sakfrågor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

att bifalla motionen 

 

att bifalla FS förslag 

 

 

 

I enlighet med utskottet, d v s 

 

att kansliorganisationen får i 

uppdrag att samordna och stötta 

avdelningar och klubbar i att 

driva sakfrågor 



Datum 

2016-09-21 

 

Sida 5 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår 

förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 86: Trygga återväxten av 

fackligt förtroendevalda i Vision 

 

Motionär: Andreas Falk, Vision 

Landstingsavdelningen Stockholm 

 

Att genomföra en särskild flerårig 

satsning på att få fler medlemmar i 

Vision att vilja bli fackligt 

Förtroendevalda 

att en särskilt strategi och plan med 

mätbara mål tas fram som stödjer 

avdelningar och klubbar i 

genomförandet av aktiviteterna 

 

att tillräckliga resurser avsätts i 

budget för att kunna genomföra 

satsningen 

 

 

att för att nå målet om minst en 

representant på varje arbetsplats ska 

kansliorganisationen fortsätta att 

utveckla metodstöd och utbildning 

för lokala representanter och ombud 

samt i övrigt 

 

att anse motionen besvarad 

 

att bifalla motionärens förslag 

 

I enlighet med utskottet, d v s 

 

att genomföra en särskild 

flerårig satsning på att få fler 

medlemmar i Vision att vilja bli 

fackligt Förtroendevalda 

 

att en särskilt strategi och plan 

med mätbara mål tas fram som 

stödjer avdelningar och klubbar 

i genomförandet av aktiviteterna 

 

att tillräckliga resurser avsätts i 

budget för att kunna genomföra 

satsningen 

 

Motion nr 87: Vad betyder Visions 

hjärtefrågor, värdegrund och 

program? 

Motionär: Vision Göteborg 

 

att en översyn av Visions hjärtefrågor 

och program ska göras utifrån ovan 

resonemang 

 

 

 

att anse motionen besvarad 

 

 

att bifalla FS förslag 

 

 

I enlighet med utskottet, d v s 

 

att anse motionen besvarad 

 

 


