78. Förläggning av Förbundsmöte
Motionärer: Seija Jokela, Vision Skövde och Ritva Rådefalk, Vision Mariestad
Under de senaste årens förläggning av Förbundsmöte så har dessa planerats in på lördag och söndag, vilket är
anmärkningsvärt eftersom Vision är ett förbund som värnar om medlemmarnas arbetsmiljö. Det borde gälla
även oss förtroendevalda. Vi är medvetna om att fackligt arbete är till stor del ideellt. Vi är också medvetna
om att det är en kostnadsfråga för förbundet. Vi är även medvetna om att vår frånvaro från vårt arbete inte ska
drabba arbetsgivaren så hårt.
Men hur blir vår egen återhämtning när vi måste jobba 12 dagar i sträck?
Vi föreslår förbundsmötet besluta
Att

Förbundsstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten till kommande Förbundsmöten så att
Förbundsmötet ligger på endast en helgdag för att beakta förtroendevaldas arbetsmiljö.

Avdelningens yttrande kring motionen:
Vision Mariestad och Vision Skövde har behandlat motionen och tillstyrker den.
Följande avdelningar har meddelat att de står bakom motionen:
Vision Skara, Vision Vara, Vision Karlsborg, Vision Götene, Vision Gullspång, Vision Töreboda, Vision Halmstad

Förbundsstyrelsens yttrande över motionen ”Förläggning av Förbundsmöte”
Förbundsstyrelsen vill självklart att förutsättningarna för fackliga uppdrag ska vara så bra som möjligt och att
delta på Visions förbundsmöte, vårt högsta beslutande organ, ska kännas inspirerande och engagerande. Det
är ett viktigt forum där vi ska kraftsamla, peka ut framtiden och samtidigt ha kul. Att Visions förbundsmöten
de senaste gångerna förlagts till veckoslut kan kanske upplevas som försvårande, vilket förstås är olyckligt,
men det finns flera skäl till denna kompromiss.
Ett är förstås ekonomi som motionärerna själva nämner och det är en stor skillnad på vardag kontra helgdag,
både utifrån kostnader för lokaler och logi, men också på grund av att förbundet inte behöver ersätta förlorad
arbetsförtjänst i lika stor omfattning. Att en del av det fackliga uppdraget alltså är ideellt. Men ett minst lika
viktigt skäl är tillgänglighet och att fler ska kunna delta.
För många förtroendevalda skulle det vara mycket svårt att delta om förbundsmötet låg mitt i veckan, på
grund av att det utifrån yrkesrollen skulle vara svårt att vara borta så många arbetsdagar i följd.
Detta sagt utifrån de senaste årens ordning. Men inom ramen för vårt arbete med Modern demokratisk
organisation, MDO, som beslutades på förbundsmötet i Gävle har frågor kring förbundets styrning diskuterats. Och i det fortsatta arbetet med att utveckla Vision föreslår förbundsstyrelsen i sin rapport kring MDO
till årets förbundsmöte att det ska göras en översyn av förbundsmötets roll. Det gäller såväl sammansättning,
omfattning som funktion samt hur ofta dessa möten bör äga rum. Och vid en sådan översyn ska förstås också
frågan om förbundsmötets förläggning belysas.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
Att
att

anse motionen besvarad samt
skicka med motionens förslag till den översyn av förbundsmötets roll som föreslås i rapporten om
Modern demokratisk organisation.

