
 

Förbundsmötet 2018 
Utskott nummer 7 

Datum 
2018-09-28 
 
Sida 1 

 

Motion med förslag Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta 

Utskottets betänkande Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 44. Att pensionärs-
medlemmarnas företrädare får 
kontaktperson på tjänstemannanivå och 
i förbundsstyrelse, samt medverkan 
regionalt 
 
Motionär: Gustav Nilsson på uppdrag av 
Nätverket omfattande 
pensionärssektionerna Uppsala, Västerås 
Enköping och Örebro 
 
att    medlemsregistret utser kontaktperson 

gentemot pensionärsorganisationen, 
kontinuerligt  

att   förbundsstyrelsen utser en 
förbundsstyrelserepresentant och en 

        tjänstemannarepresentant som kontakt 
gentemot pensionärsnätverkens 

        kontaktpersoner, för viss period, till 
exempel mellan förbundsmöten 

att   företrädare för pensionärsnätverken 
utses som kontaktpersoner med 
möjlighet att 

        kunna bjudas in till regionens 
samordnings-grupp (de är utsedda, 
mandattid regleras 

        och utses därefter återkommande) 
att   utsedda pensionärsobservatörer till 

förbundsmötet ska delges pensionärs-
nätverkens kontaktpersoner för 

 
 
 
 
att anse första att-satsen besvarad 
 
att avslå övriga att-satser 

 
Utskottet föreslår förbundsmötet  
 
att avslå motionen  
 
samt 
 
att  uppdra till förbundsstyrelsen att  
       utvärdera utredningen  
       angående pensionärsverksam- 
       heten från förbundsmötet 2010  
       i samråd med representant från  
       pensionärsnätverket. 

 
Enligt utskottets förslag dvs. 
 
att   avslå motionen 
 
samt  
 
att  uppdra till förbundsstyrelsen att   
       utvärdera utredningen  
       angående pensionärsverksam- 
       heten från förbundsmötet 2010  
       i samråd med representant från   
       pensionärsnätverket.. 
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Motion med förslag Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta 

Utskottets betänkande Förbundsmötet beslutade 

möjlighet till dialog före och efter 
förbundsmöte (utses 

        återkommande) 
att   pensionärsnätverkens företrädare 

informeras om utsedda 
kontaktpersoner inom 

        förbundet gentemot nätverken, att 
dialog utvecklas, gärna digitalt 

 
att    om de fyra närmast ovan stående 

attsatser rörande dialog mellan 
representanter för 

        pensionärerna och förbund, regionnivå 
inte antas, uppdra till 
förbundsstyrelsen att se över 
pensionärsverksamhetens 
informations-flöden, organisation, och 
samordnings-effekter mellan olika 
nivåer, i samråd med 
pensionärsnätverk.  

Motion nr 45. Chefsorganisation Vision 
 
Motionär: Annica Sundin på uppdrag av: 
Stockholms läns landsting, Region Uppsala, 
Landstinget Sörmland, Landstinget i 
Kalmar län, Region Skåne, Region Halland, 
Västra Götalandsregionen, Landstinget i 
Värmland, Region, Örebro län, Region 
Västmanland, Västerbottens läns landsting, 
Landstingsavdelningen Dalarna 
 

 
 
 
att      avslå motionen samt 
 
att      uppdra till förbundsstyrelsen  
           att även fortsättningsvis  
           utveckla arbetet och    
           organisationen för stöd till  

   chefsmedlemmarna. 
 

 
Utskottet bifaller FS förslag. 
 

 
Enligt utskottets förslag, dvs. 
 
att      avslå motionen samt 
 
att      uppdra till förbundsstyrelsen  
           att även fortsättningsvis  
           utveckla arbetet och    
           organisationen för stöd till  

   chefsmedlemmarna. 
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Motion med förslag Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta 

Utskottets betänkande Förbundsmötet beslutade 

att   förbundsstyrelsen får i uppdrag att till  
        nästa förbundsmöte utreda och lägga    
        fram ett förslag för beslut om hur  
       Visions framtida organisation för  
       chefer och ledare ska se ut på lokal  
       nivå  
 
att   förbundsstyrelsen får i uppdrag att till  
        nästa förbundsmöte utreda och lägga  
        fram ett förslag för beslut om hur  
        Visions framtida organisation för  
        chefer och ledare ska se ut på central  
        nivå  
 
att   förtydliga våra centers chefsföreträd- 
        ares uppdrag gentemot de förtroende- 
        valda i vår organisation 
 
Motion nr 46. Pensionärssektionernas 
koppling till Vision centret och 
förbundet 
 
Motionär: Kerstin Sjöberg på uppdrag av 
Nätverket omfattandepensionärssektioner i 
Enköping, Uppsala, Västerås och Örebro 
 
att   ge förbundsstyrelsen i uppdrag att  
        tillsammans med centra initiera en  
        årlig träff för och med representanter   
        för pensionärssektionerna och därmed  
        ge styrelserna öka motivation att  
        bedriva verksamheten. 

 
 
 
att     avslå motionen 

 
Utskottet bifaller FS förslag. 
 

 
Enligt utskottets förslag dvs. 
 
att     avslå motionen 
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Motion med förslag Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta 

Utskottets betänkande Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 47. Verksamhet för arbetslösa 
Medlemmar 
 
Motionär: Rainer Ripper, Visions 
allmänna klubb i Luleå 
 
att    Vision inrättar en ”Verksamhet för 
          arbetslösa medlemmar” 
 
 

 
 
 
 
att     anse motionen besvarad 

 
Motionen direktbehandlades av 
förbundsmötet 

 
 
 
 
att     anse motionen besvarad 

Motion nr 48. Ändra regler och stadgar 
så att de medger rätten att återansluta 
före detta SKTF/Visionsmedlemmar till 
pensionärsorganisationen 
 
Motionär: Gustav Nilsson på uppdrag av 
Nätverket omfattande 
pensionärssektionerna Uppsala, Västerås 
Enköping och Örebro: 
Pensionärsavdelningen 
 
att   Vision godkänner återinträde av    
        tidigare medlemmar som pensionärs- 
        medlem att ändra stadgarna för  
        Visions Pensionärsverksamhet § 2  
        gällande medlemskap i pensionärs- 
        sektion och i övrigt se över stadgarna  
        för att uppnå syftet med att återansluta  
        medlemmar som söker inträde som  
        pensionärsmedlem att representanter  
        för pensionärssektionerna deltar i  
        ändringsarbetet  

 
 
 
att avslå motionen  
 

 
 
Utskottet bifaller FS förslag med 
tillägget 
 
att  Vision godkänner återinträde  
       av tidigare medlemmar som  
       pensionärsmedlem vid 
       synnerliga skäl. 

 
 
Enligt utskottets förslag, dvs. 
 
att avslå motionen 
 
samt  
 
att  Vision godkänner återinträde  
       av tidigare medlemmar som  
       pensionärsmedlem vid 
       synnerliga skäl. 
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Motion med förslag Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta 

Utskottets betänkande Förbundsmötet beslutade 

 
att   om ovanstående attsatser av någon  
       anledning inte kan antas föreslås  
       förbundsmötet uppdra åt förbunds- 
       styrelsen att på delegation snarast   
       ändra regler och stadgar i denna fråga  
       så att syftet med denna motion uppfylls 
       gärna i samarbete med motionären eller 
       annan pensionärsföreträdare 
 
§14 Förslag till stadgeförändringar 

 
 
 
att    fastställa Visions stadgar i   
         enlighet med förslag.  
 
att    förbundsstyrelsen vid en   
         kommande översyn av   
        Visions stadgar även ser över  

 övriga styrdokument och   
         beslut för att skapa ordning   
         och stringens i relationen  

 dem emellan. 

 
Utskottet bifaller FS förslag  
 

 
Enligt utskottets förslag, dvs. 
 
att    fastställa Visions stadgar i   
         enlighet med förslag.  
 
att    förbundsstyrelsen vid en  
         kommande översyn av  
        Visions stadgar även ser över   
         övriga styrdokument och  
         beslut för att skapa ordning  
         och stringens i relationen     
         dem emellan. 

Rapport om Lokal organisation  
 
att     godkänna rapporten  
att     ge förbundsstyrelsen i   
          uppdrag att fortsätta utveckla  
          stöd och information till   

  medlemmar, klubbar och  
          avdelningar i enlighet med   
          rapporten. 

Utskottet bifaller FS förslag Enligt utskottets förslag, dvs. 
 
att     godkänna rapporten  
att     ge förbundsstyrelsen i   
          uppdrag att fortsätta utveckla  
          stöd och information till   

  medlemmar, klubbar och  
          avdelningar i enlighet med   
          rapporten. 

 


