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Dagordning

Dagordningens punkt 4: 
Förslag till dagordning för GS 3:e ordinarie kongress och den digitala delen 2021.

1 Kongressens öppnande
2 Rapport från revisorerna om granskning av ombudsförteckning –  
 fullmakter
3 Upprop 
4 Antagande av dagordning för 2021
5 Antagande av arbetsordning för 2021
6 Fastställande av ersättning till kongressombuden 2021
7 Val av kongressens funktionärer m.m:
 7:1  Tre ordförande
 7:2 Tre sekreterare
 7:3 Tre justerare för kongressens protokoll
 7:4 Rösträknare 
 7:5 Redaktionsutskott
 
8 Beslut om stadgarna
 8:1-8:10 Behandling av inkomna stadgemotioner för beslut 2021
 8:11  Behandling av stadgarna i stadgeförslaget markerade för 2021
 8:12 Fastställande av stadgar

9 Beslut om stadgarnas ikraftträdande
	 Direktjustering	föreslås	på	stadgemotionerna	beträffande	antalet	ledamöter	i	förbunds- 
 styrelsen och till förbundsmötet. Övriga stadgar föreslås träda i kraft från och med  
	 2022-07-01.

10 Val*
 10:1  Förbundsstyrelsefunktionärer
 10:2 Förbundsstyrelse
 10:3 Förbundsstyrelsesuppleanter
 10:4 Revisorer
 10:5 Suppleanter till revisorerna
 10:6 Ersättningskommitté

11 Tillsättande av valberedning

12 Ajournering av kongressen till den 20 maj 2022

 *Behandlas under lämplig tidpunkt under kongressens förhandlingar.  
 Alla val direktjusteras.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anta förslaget till dagordning.
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Dagordningens punkt 5: 
Förslag till arbetsordning för GS 3:e ordinarie kongress och den digitala delen 2021.

1  Kongressens arbetstider
Kongressen öppnas digitalt lördagen den 29 maj 2021 kl 9.00 och ajourneras efter 
behandlad	dagordning,	 samma	dag.	Studion,	 i	vilken	sändningen	utgår	 från,	finns	 i	
Stockholm.

2  Kongressens offentlighet
Kongressens	förhandlingar	är	offentliga	och	livesänds	via	vår	hemsida.	Om	kongressen	
i en behandling av en viss fråga så beslutar, så stängs livesändningen tillfälligt.

Förbundets kommunikationsavdelning kan avtala med press eller andra inbjudna gäs-
ter om att få delta som åhörare på den digitala kongressen i särskilda fall. 

3  Ordförande
Kongressen väljer tre ordförande, som växelvis och efter inbördes gjord överenskom-
melse leder kongressens förhandlingar.

Önskar tjänstgörande ordförande delta i debatten, ska denne överlåta platsen åt någon 
av de andra ordförandena.

Ordförande	bör	försöka	att	få	behandlingen	av	en	fråga	avslutat	innan	pågående	ses-
sion slutar.

Ordförande	 har	 rätt	 att	 framlägga	 förslag	 till	 debattens	 avslutning	 och	 att	 föreslå	  
tidsbegränsning för talarna. Sådant förslag kan även framläggas av kongressens röst-
berättigade deltagare.

4  Sekreterare och justering av protokoll
Kongressen väljer tre sekreterare som utformar kongressens protokoll.
Kongressen väljer även tre justerare för protokollet, utöver kongressens ordförande.

5  Rösträknare
Rösträkning sker automatiskt i systemet. Valda rösträknare fungerar som röstkontrol-
lerare vid digitala omröstningar och val.

Arbetsordning
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6  Föredragningar och avgivande av förslag
Ordet	begärs	i	systemet	och	anföranden	får	ord/bild	per	automatik.
Tiden för varje inlägg är begränsad till fem (5) minuter, där kongressen vid viss eller 
vissa frågors behandling inte beslutar annorlunda. För de föredragande är tiden obe-
gränsad.

Förslag ska lämnas i systemet till ordförande och där framgår automatiskt förslags-
ställarens namn och avdelning eller om personen tillhör förbundsstyrelsen eller för-
bundsmötet.

Förslag kan lämnas redan då systemet öppnar i samband med att handlingarna går ut 
till alla (stadgeenligt senast 6 veckor innan kongressens öppnande). Det sker genom 
att systemet sänder ut en inloggning till ledamöterna.

Förslag ska lämnas, som senast, i början av debatten. Sedan debatten avslutats kan 
inga förslag läggas.

7  Omröstning
Vid alla omröstningar, om inte annat beslutas, gäller enkel majoritet, genom tyst  
acklamation.

Kongressledamot som önskar rösträkning gör detta genom att begära ordet och fram-
ställa önskemålet. Digital votering genomförs i systemet.

Den som vid framställd proposition begär votering i systemet, uppger då automatiskt 
sitt namn och den avdelning hen tillhör, eller om hen tillhör förbundsstyrelsen eller 
förbundsmötet.

Reservation mot av kongressens fattade beslut ska göras via systemet.

Vid	 lika	 röstetal	 gäller	 den	mening	 som	 biträdes	 av	 tjänstgörande	 ordförande.	Om	  
denne inte har rösträtt avgörs frågan genom lottning.

8  Redaktionsutskott
Kongressen väljer ett redaktionsutskott om sex personer.

Om	ett	direkt	avgörande	inte	kan	ske	på	grund	av	antalet	förslag	i	en	fråga,	eller	av	
annan anledning, hänskjuts frågan till redaktionsutskottet. Efter att ha utrett frågan, 
eller sammanjämkat förslagen, förelägger utskottet kongressen ärendet tillsammans 
med ett utlåtande som formuleras av utskottet. Kongressen avgör därefter frågan vid 
förnyad behandling.
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9  Permission
Permission begärs skriftligt hos tjänstgörande ordförande med angivande av moti-
vering. Presidiet avgör ärendet som meddelas kongressen. Ansökan om permission 
skickas	till	den	e-postadress	som	presidiet	tillkännager	vid	kongressens	början.

10  Följd av en uppdelad kongress
Då kongressen är uppdelad på två delar, en digital del 2021 och en fysisk del 2022, så 
överlämnar presidiet till förbundsstyrelsen att leda förbundet under ajourneringen.

 Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anta förslaget till arbetsordning.
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Valberedningens förslag 

I Förbundsmeddelande nr 13 meddelade valberedningen att nomineringstiden startat sluttid för  
nominering sattes till den 6 november 2020.

Vid valberedningens möte i december 2020 fastställdes nomineringarna och det konstaterades att 
det	 inkommit	nomineringar	till	samtliga	valbara	poster	med	undantag	för	 tre	suppleanter	 till	val- 
beredningen.

Valberedningen har sammanställt alla inkomna nomineringar och utifrån intervjuer med samtliga 
nominerade kommit fram till bifogat förslag.

Under kongressen kommer valberedningen be att kongressen inkommer med ytterligare nomine-
ringar till valberedningssuppleanter.

Valberedningen kommer inte att öppna för ytterligare nomineringar om inte kongressen beslutar 
annat.

2021-02-17

Magnus Leoson
Sammankallande valberedningen
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Förbundsstyrelsen ordinarie
Valberedningens förslag till ordinarie 
ledamöter i förbundsstyrelsen:
1 Jörgen Johansson, avd 2
2 Dan Strängby, avd 4
3 Milli Radojevic, avd 1
4 Kenneth Holmqvist, avd 8
5 Lars Nyman, avd 6
6 Camilla Tiredal, avd 5
7	Patrik	Johansson,	avd	3

Övriga nominerade till ordinarie leda-
mot i förbundsstyrelsen, utan inbördes 
ordning:
Daniel	Andersson,	avd	7*
Johan Blasiusson, avd 3*
Fredrik Strand, avd 2
Peter Mångs, avd 6*
Roman Hagman, avd 1*
Patric Jönsson, avd 1*
Patrik Thorsson Nilsson, avd 2*
Natalia Sparrelid, avd 5*
Henrik Brolin, avd 4*
Johan Jacobsson, avd 4
Tanja Räisänen, avd 4*

*Av valberedningen föreslagna till suppleant i 
förbundsstyrelsen.

Valberedningens förslag 

Förbundsstyrelsefunktionärer

Ordförande
Per-Olof	Sjöö

1:a vice ordförande
Madelene Engman

2:e vice ordförande
Krister Ellström, FK

Övriga nominerade till  
2:e vice ordförande  
utan inbördes ordning:
Jörgen Johansson, avd 2
Malin Djuse, FK
Tommy Strandhäll, FK. Avböjt
Erik Jonsson, avd 3. Avböjt
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Valberedningens förslag 

Förbundsstyrelsen suppleanter

Valberedningens förslag till personliga 
suppleanter i förbundsstyrelsen:

1 Jörgen Johansson, avd 2
Patrik Thorsson Nilsson, avd 2
Johan Blasiusson, avd 3
Kenneth Andersson, avd 5

2 Dan Strängby, avd 4
Natalia Sparrelid, avd 5
Peter Mångs, avd 6
Malin Marklund, avd 8

3 Milli Radojevic, avd 1
Daniel	Andersson,	avd	7
Peter Berntsson, avd 2
Tanja Räisänen, avd 4

4 Kenneth Holmqvist, avd 8
Roman Hagman, avd 1
John Nyberg, avd 8
Fredrik Svensson, avd 2

5 Lars Nyman, avd 6
Andreas Hellström, avd 5
Pontus Johansson, avd 3
Andreas Faxby, avd 6

6 Camilla Tiredal, avd 5
Veronika Lövkvist, avd 2
Lena Halvardsson, avd 5
Vehid Stovrag, avd 1

7 Patrik Johansson, avd 3
Fredrik Lundberg, avd 8
Henrik Brolin, avd 4
Patric Jönsson, avd 1

Övriga nominerade till suppleant i för-
bundsstyrelsen, utan inbördes ordning:

Tony Johansson, avd 3
Goran Micic, avd 2
Patrik Andersson, avd 3
Lars Nyman, avd 6*
Peter Magnusson, avd 6
Jonas Davidsson, avd 5
Maina Beijefalk, avd 5
Ola	Lindahl,	avd	1
Mikael	Olsson,	avd	2
Anette Andersson, avd 2
Mattias Lund,avd 5
Oscar	Östlund,	avd	5
Camilla Tiredal, avd 5*
Mattias Huss, avd 5
Dan Strängby, avd 4*
Johan Jacobsson, avd 4
Jonny Silversand, avd 1
Milli Radojevic, avd 1*
Patrik Johansson, avd 3*

*Av valberedningen förslagna som ordinarie 
ledamot i förbundsstyrelsen.
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Ersättningskommitté ordinarie
Göran	Molin,	avd	7	 	
Henrik Brolin, avd 4  
Patrik Swahn, avd 2  
Mattias Lund, avd 5  
Ulf Mannberg, avd 8  
Milli Radojevic, avd 1  

Övriga nominerade till Ersättnings- 
kommitté ordinarie:
Ola	Lindahl,	avd	1

Ersättningskommitté suppleanter
Ola	Lindahl,	avd	1	
Thomas Larsson, avd 5 
Annika Backlund, avd 8 

Övriga nominerade till Ersättnings- 
kommitté suppleanter:
Patrik Swahn, avd 2

Valberedning ordinarie
Seth	Hallestam,	avd	7	 	
Jörgen Lönn, avd 2  
Ove	Dahl,	avd	2	 	
Leif Eneblom, avd 5  
Jonas Thörn, avd 1  
Emmeli Persson, avd 8  

Valberedning suppleanter
Christian	Häggkvist,	avd	7
Vakant
Vakant
Vakant

Revisorer ordinarie  
Magnus Johansson, avd 2 
Per Johansson, avd 4 
Michael Meisner, avd 1 

Övriga nominerade till Revisorer  
ordinarie, utan inbördes ordning:
Sebastian Mozdzynski, avd 2
Hans	Nylén,	avd	7	
  

Revisorer suppleanter  
Johanna Krantz, avd 3  
Sebastian Mozdzynski, avd 2  
Hans	Nylen,	avd	7

Övriga nominerade till Revisorer  
suppleanter, utan inbördes ordning:
Magnus Johansson, avd 2
Per Johansson, avd 4

Valberedningens förslag 

Valberedningen består av:

Magnus Leoson, FK, sammankallande
Krister	Wallin,	avd	7
Leif Eneblom, avd 5

Lars	Vågström,	avd	7
Jonas Thörn, avd 1
Emmeli Persson, avd 8
Peter Harrysson, avd 3
Ove	Dahl,	avd	2
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Stadgemotioner och  
förbundsstyrelsens yttranden

Motion 8:1 Förbundsmötet antal ledamöter/fördelning
Avdelningsmotion
Avdelning 3 Öst

Om	 förslag	 om	8+3	 till	 förbundsstyrelsen	 antas	 så	måste	 även	 en	 justering	 av	
antal ledamöter till förbundsmötet per avdelning göras.

Detta för att bibehålla samma viktning mellan styrelsen och ledamöter.

Idag är vi 45 ledamöter och 13 i styrelsen och med 8 avdelningar måste vi då vara 
5 förbundsmötesledamöter per avdelning.

Avdelning 3 Öst föreslår kongressen besluta:

att avdelningarna får 5 mandat till varje avdelning till Förbundsmötet.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att attsats 1 avslås.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion:    8:1 Förbundsmötet antal ledamöter/fördelning
Då	det	även	finns	ett	förslag	från	FS	om	att	minska	antalet	ledamöter	i	FS	så	har	
FS lagt ett förslag om 4 mandat per avdelning för att upprätthålla den demokra-
tiska	balansen	mellan	kongressombud	och	FM/FS.	Så	blir	 inte	 fallet	om	avdel-
ningarna skulle få 5 mandat.
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Motion 8:2 Förändring av stadgarnas §24 mom 2, Sammansättning
Avdelningsmotion
Avdelning 4 Västra Götaland

Med förbundsstyrelsens förslag att minska antalet ledamöter till förbundsmötet 
från 45 till 32 bör man minska antalet även i förbundsstyrelsen så att man inte 
förändrar maktbalansen mellan förbundsstyrelsen och förbundsmötet. Därför är 
det viktigt att förbundsstyrelsen inte består av mer än 9 ledamöter. Detta medför 
också en ekonomisk besparing för förbundet. 

Avdelning 4 Västra Götaland föreslår kongressen besluta:

att  Förbundsstyrelsen ska bestå av 9 ledamöter.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att  attsats 1 avslås

Motion 8:3 Förbundsstyrelsens antal
Avdelningsmotion
Avdelning 3 Öst

Vi	ser	att	det	finns	ett	behov	av	att	minska	även	förbundsstyrelsen	då	GS	krymper	
med antal medlemmar och avdelningar.

Det har vid tidigare tillfällen förts diskussion om att varje avdelning skulle ha en 
plats men med 15 avdelningar fanns det inte riktigt förutsättningar för detta.

Nu	ser	vi	att	det	med	endast	8	avdelningar	finns	förutsättningar	för	att	varje	av-
delning ska kunna ha representation i Förbundsstyrelsen. Det betyder att det ska 
vara	8+3	VU.

Avdelning 3 Öst föreslår kongressen besluta:

att		 Förbundsstyrelsen	minskar	från	idag	10+3	till	8+3	där	varje	avdelning	har	 
 rätt till en plats i Förbundsstyrelsen.

att  om en avdelning avstår sin plats i Förbundsstyrelsen ska då denna plats ges 
 till valberedningen så att nomineringar inkommer till denna vakans.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att  attsats 1 avslås

att  attsats 2 avslås
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Motion 8:4 Förbundsstyrelsens sammansättning
Avdelningsmotion
Avdelning 2 Halland/Västra Småland

I förslaget till nya stadgar står det att  Förbundsstyrelsen skall bestå av 10 leda-
möter valda av kongressen, inklusive förbundets ordförande, 1:e vice ordförande 
och 2:e vice ordförande. De senare utgör förbundets verkställande utskott. Detta 
blir	då	ett	70%-30%	förhållande	om	man	ser	det	rent	demokratiskt	mellan	verk-
ställande utskott och de yrkesverksamma ledamöterna.

Då GS gjorde sin omorganisation från 15 till 8 avdelningar, kommer det att bli 
ännu viktigare att bära hem och verkställa de beslut som tagits högre upp i orga-
nisationen. 

Uppdraget ”Avdelningsordförande” är en nyckelroll som har det övergripande 
ansvaret att mål och verksamhetsplan efterlevs och att beslut som tagits i organi-
sationen verkställs och efterlevs. Därför vore även uppdraget ”Avdelningsordfö-
rande”	lämplig	som	förbundsstyrelseledamot,	så	att	det	finns	en	naturlig	koppling	
mellan beslut och verksamhet.

Avdelning 2 Halland/västra Småland föreslår kongressen besluta:

att förbundsstyrelsen består av 11 ledamöter valda av kongressen, inklusive  
 förbundets ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

att		 uppdraget	 ”Avdelningsordförande”	 blir	 de	 8	 yrkesverksamma	 ledamö- 
	 terna	 i	 förbundsstyrelsen,	 som	 tillsammans	 med	 förbundets	 verkstäl- 
 lande utskott bildar förbundsstyrelsen.

att	 avdelningarnas	årsmöte	väljer	Uppdraget	”Avdelningsordförande”		på	sam- 
 ma mandattid som kongressperiod (5 år).

att		 avdelningsstyrelsen	 utser	 1:e	 vice	 avdelningsordförande,	 2:e	 vice	 avdel- 
 ningsordförande och 3:e vice avdelningsordförande. Dessa blir även  
 förbundsstyrelsens suppleanter i följande ordning.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att  attsats 1 avslås

att  attsats 2 avslås

att  attsats 3 avslås

att  attsats 4 avslås
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Motion 8:5 Antal aktiva medlemmar i förbundsstyrelsen
Avdelningsmotion
Avdelning 1 Skåne/Blekinge

I	ändringsförslaget	i	stadgarnas	§22,	mom	9	Valförfarande	finns	angivet	att	ändra	
antal ledamöter i förbundsstyrelsen, från tio till sju.

I den sammanslagningsprocess som avdelningarna gått igenom har avdelningar-
na minskat från 15 till 8. Sammanslagningen är del av en besparingsprocess och 
att minska antalet ledamöter är förståeligt.

Förbundsstyrelseledamöterna ska representera alla avdelningarna och se till för-
bundets väl, det är oerhört viktigt att avdelningarna känner sig delaktiga i besluts-
processen.

Vi anser därför att antalet ledamöter borde representeras av alla 8 avdelningarna, 
en ledamot från varje avdelning.  

För att säkerställa att avdelningarnas representation och delaktighet består under 
en tid anser vi också att den första personliga suppleanten skall vara från den 
egna avdelningen.

Avdelning 1 Skåne Blekinge föreslår kongressen besluta:

att förbundsstyrelsen ska bestå av 11 ledamöter varav 8st förtroendevalda.

att  antalet ledamöter i förbundsstyrelsen bör representeras av en ledamot från 
 varje avdelning.

att  den första personliga suppleanten är tillhörig samma avdelning som den 
 ordinarie ledamoten.  

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att  attsats 1 avslås

att  attsats 2 avslås

att  attsats 3 avslås

Motion 8:6 Motion angående GS Stadgar § 24 mom sammansättning  
(förbundsstyrelse)
Avdelningsmotion
Avdelning 7 Mellannorrland

Vi	vill	ifrån	avdelning	7	Mellannorrland	ha	en	annorlunda	skrivning.	FS	föreslår	
att det ska vara sammanlagt tio ledamöter i den nya förbundsstyrelsen. Det borde 
vara ett ojämnt antal (elva stycken). Hanteringen att ordförande har utslagsröst 
innebär en förändring av styrkeförhållandet mellan VU och de arbetande ledamö-
terna som är till nackdel för demokratin i förbundet.
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FS förslag till stadgeändring:
Förbundsstyrelsen ska bestå av tio ledamöter valda av kongressen inklusive för-
bundets ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. De senare utgör 
förbundets verkställande utskott.

Vårt förslag till ny text:
Förbundsstyrelsen ska bestå av elva ledamöter valda av kongressen inklusive för-
bundets ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. De senare utgör 
förbundets verkställande utskott.

Avdelning 7 Mellannorrland föreslår kongressen besluta:

att  yrka bifall till förslaget om ny text.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att  attsats 1 avslås

Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna: 
8:2, 8:3, 8:4, 8:5 och 8:6
Under	§24	finns	5	motioner	gällande	moment	2	sammansättning.

Motion 8:2 vill att förbundsstyrelsen ska bestå av 9 ledamöter, vilket betyder 1 
mindre än förbundsstyrelsens förslag på 10 ledamöter.
Förbundsstyrelsen har i sitt resonemang runt den demokratiska strukturen Verk-
ställande Utskottet VU – Förbundsstyrelsen FS – Förbundsmötet FM – Kongres-
sen,	arbetat	med	grundtanken	att	det	ska	finnas	en	demokratisk	balans	mellan	
de olika leden vid beslut. Motion 8:2 skulle förändra den balansen i FS mellan 
VU och de arbetande ledamöterna. Därför föreslår förbundsstyrelsen avslag på 
motionen.

Motionerna 8:3, 8:4, 8:5 och 8:6 vill att förbundsstyrelsen ska bestå av 11 leda-
möter varav 8 yrkesverksamma. Motion 8:3, 8:4, 8:5 vill att det ska vara en från 
varje avdelning där motion 8:4 vill att det ska vara avdelningarnas ordförande 
som ska utgöra FS samt att denne väljs på en mandatperiod som motsvarar kon-
gressperioden. Motion 8:6 säger bara att det ska vara 8 arbetande ledamöter och 
3 i ledningen.

Förbundsstyrelsen har ingående diskuterat sammansättningen. Den viktigaste 
grunden till liggande förslag är att förbundsstyrelsen ska väljas av kongressen 
och stå till svars inför kongressen.
Förbundsstyrelsen anser att vid en representation från varje avdelning så väljs 
förbundsstyrelsen indirekt av avdelningarna. De motioner som föreslår en re-
presentation per avdelning utan någon annan koppling, tror förbundsstyrelsen 
skulle förutom att rubba grundtesen, skapa en otydlig politisk struktur där det 
finns	en	representation	från	varje	avdelning	i	förbundsstyrelsen,	samtidigt	som	
det	finns	en	vald	politisk	ledning	i	varje	avdelning.	FS	ser	problem	med	informella	
och formella ledare i en sådan struktur.
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Motion 8:5 vill koppla uppdraget till avdelningarnas ordförande och att mandat-
perioden för avdelningarnas ordförande skulle följa kongressperioden. Förbunds-
styrelsen kan se vissa fördelar med ett sådant upplägg, i form av ökad stabilitet 
och en koppling mellan organisationsleden samt när beslut tas och ska förankras 
ut i organisationen. Förbundsstyrelsen har ansett att grunden där förbundsstyrel-
sen väljs och står till svars inför kongressen är demokratisk viktig.

Förbundsstyrelsen föreslår att motionerna 8:2, 8:3, 8:4, 8:5 och 8:6 avslås.
 



18

Motion 8:7 Förändring av stadgarnas § 22 mom 5 val av ombud 
Avdelningsmotion
Avdelning 3 Öst

Ombudsfördelningen	vid	uppstarten	av	GS	var	att	förbundsstyrelsen	viktade	med	
ca	10%	av	ombuden.	Detta	gav	en	stor	demokrati.

Idag	med	skrivningen	att	ett	ombud	för	påbörjat	400-tal	aktiva	medlemmar	så	
kommer	detta	slå	fel	ur	demokratisk	synpunkt	mot	förbundsstyrelsen.	Om	sty-
relsen fortsatt har samma antal i styrelsen, då vi är betydligt mindre antal med-
lemmar idag.

Vi anser därför att antalet från 400 minskas till 250 så att vi har samma viktning 
som vid uppstarten av GS.

Avdelning 3 Öst föreslår kongressen besluta:

att		 skrivningen	per	börjat	400-tal	aktiva	medlemmar	ändras	till	per	påbörjat	 
	 250-tal	aktiva	medlemmar.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att  attsats 1 avslås

Motion 8:8 Val av ombud till kongressen
Avdelningsmotion
Avdelning 5 Södra Svealand

I GS stadgar § 22 mom 5 står det idag att ”Varje avdelning erhåller ett ombud per 
påbörjat	400-tal	aktiva	medlemmar”.	I	det	nya	förslaget	ligger	en	fast	siffra	på	126	
ombud till kongressen.

Detta kommer utgöra en stor risk för att demokratin urholkas om vi skulle få 
fler	medlemmar.	Antal	ombud	bör	stå	i	procent	eller	som	innan	för	att	säkra	den	
demokratiska balansen.

Avdelning 5 Södra Svealand föreslår kongressen besluta:

att  i stadgarna § 22 mom 5 låta det stå som det gör idag.

att  antal ombud ska räknas utifrån antal medlemmar med ett ombud per 400  
 medlemmar.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att  attsats 1 avslås

att  attsats 2 avslås
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Motion 8:9 Motion angående GS Stadgar § 22 mom 5 val av ombud
Avdelningsmotion
Avdelning 7 Mellannorrland

Vi	vill	ifrån	avdelning	7	Mellannorrland	ha	en	annorlunda	skrivning.

Nuvarande text:
Ombudsfördelningen	görs	upp	av	förbundsstyrelsen	med	ledning	av	avdelning-
arnas medlemsantal tolv månader innan kongressens öppnande. Varje avdelning 
erhåller	ett	ombud	per	påbörjat	400-tal	aktiva	medlemmar.		Förbundsstyrelsen	
utfärdar  valordning.

Förslag till ny text:
Kongressen består av etthundratjugosex ombud som utses av avdelningarna.

Ett	grundmandat	för	att	säkerställa	den	geografiska	representationen	på	tre	leda-
möter per avdelning därefter fördelas mandaten efter antal medlemmar.

Ombudsfördelningen	görs	upp	av	förbundsstyrelsen	med	ledning	av	avdelning-
arnas medlemsantal tolv månader innan kongressens öppnande. Förbundsstyrel-
sen utfärdar valordning.

Avdelning 7 Mellannorrland föreslår kongressen besluta:

att  yrka bifall till förslag om ny text.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att  attsats 1 avslås

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion: 8:7, 8:8 och 8:9
Motionerna	8:7	och	8:8	föreslår	att	ombuden	till	kongressen	ska	grunda	sig	på	
antalet medlemmar. Motionerna har olika förslag på delningstal men grunden är 
detsamma	det	vill	säga	att	antalet	kongressombud	är	flytande.

Förbundsstyrelsens förslag om ett fast antal kongressombud har utgångspunkten 
att	den	demokratiska	balansen	ska	vara	stabil.	VU-FS	och	FM	har	under	GS	tid	
haft	fasta	antal	medans	kongressombuden	har	varit	flytande.	Detta	har	visat	sig	
resultera	i	följande	siffror	i	antal	ombud	och	procent	av	kongressen.

År		 Ombud		 Procentuellt	
2011		 125		 67,2%
2016		 112		 65,8%
2021		 98		 62,8%

Det förbundsstyrelsen föreslår är ett fast antal på 126 ombud, som sedan förde-
las utifrån medlemsantal i varje avdelning. Detta innebär att den demokratiska 
balansen upprätthålls i organisationen i så väl medlemsnedgång som medlem-
suppgång. Hade förslag till stadgar idag varit gällande så kan FS konstatera att 
avdelningarna	skulle	haft	28	fler	ombud	istället	 för	dagens	98	och	haft	ett	mer	
under kongressen 2011 där det var 125 ombud.

Förbundsstyrelsen	föreslår	att	motion	8:7,	8:8	samt	8:9	avslås.
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Motion 8:10 Kongressombud
Avdelningsmotion
Avdelning 1 Skåne/Blekinge

I GS stadgar ”Den centrala organisationen § 22 Kongressen mom 5 val av ombud” 
återfinns	följande	text:	”Kongressombud	eller	suppleant	anses	skild	från	uppdra-
get om denne utträder eller utesluts ur förbundet alternativt varaktigt övergår till 
huvudsaklig sysselsättning utanför förbundets verksamhetsområde eller erhåller 
anställning inom förbundet.”

En yrkesverksam medlem som blivit vald till kongressombud, men som under 
perioden fram till kongressen blir arbetslös, får fortsatt behålla uppdraget som 
ombud. Först när hen har övergått till annan huvudsaklig sysselsättning utanför 
förbundets verksamhetsområde anses denne skild från uppdraget.

Om	medlemmens	anställningsförhållande	ändras	under	tiden	fram	till	kongres-
sen, eller om omständigheter uppkommer som inte varit kända till vid tiden vid 
nominering bör lämpligheten som kongressombud övervägas.

Att	 inneha	uppdraget	 som	arbetslös	när	det	 står	flertalet	yrkesverksamma	 i	kö	
som suppleanter känns inte korrekt.

Avdelning 1 Skåne Blekinge föreslår kongressen besluta:

att  ett valt kongressombud som inte längre är yrkesverksam inom förbundets  
 verksamhetsområde, bör av avdelningens valberedning prövas om dess  
 lämplighet att företräda medlemmarna. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

att  attsats 1 avslås

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion: 
8:10 Kongressombud
Motionen handlar om valbarhetshinder. FS anser att det inte behöver förändring-
ar i stadgarna utan den tolkning som använts är tillräcklig. I nuvarande stadgar 
så är tolkningen den att valbarhetshinder uppstår för medlemmar när man per-
manent	arbetar	utanför	förbundets	verksamhetsområde	samt	vid	65-års	ålder.	

Förbundsstyrelsens tolkning idag ”I förbundets stadgar, § 28 Valbarhetshinder, 
regleras vilka medlemmar som har möjlighet att inneha förtroendeuppdrag i 
organisationen och när så kallat valbarhetshinder uppstår. Paragrafens fulltext 
lyder: ”I hela förbundets organisationsled gäller principen att valbarhetshin-
der	 uppstår	 för	 medlemmar	 som	 permanent	 lämnat	 förbundets	 verksamhets- 
område”. 

Förbundsstyrelsen har nu haft anledning att besluta hur texten ska tolkas när det 
gäller	förtroendevalda	som	uppnår	pensionsålder.	I	samhället	finns	en	möjlighet	
för individen att själv bestämma när man vill börja ta ut sin pension. Det är en 
individuell möjlighet som avser själva uttaget av pension, i normalfallet upphör 
anställningen vid 65 års ålder och från denna ålder utgår också avtalspensionen. 
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De	 övriga	 system	 som	 finns	 är	 också	 anpassade	 till	 denna	 ålder,	 exempelvis	 
a-kassa	och	sjukersättning.	

Förbundsstyrelsens tolkning av stadgarna är att huvudregeln är att vid 65 års  
ålder uppstår ett valbarhetshinder, och medlemmen kan inte längre inneha för-
troendeuppdrag	i	GS.	Om	någon	skulle	ta	ut	pension	på	heltid	före	65	år	uppstår	
det	för	den	medlemmen	valbarhetshinder,	detta	är	då	ett	undantag	från	huvud- 
regeln.	Om	en	person	arbetar	och	till	sin	arbetsgivare,	med	stöd	av	LAS	§	32a,	 
begär att få arbeta vidare efter 65 år kan medlemmen efter prövning fortsätta inne-
ha förtroendeuppdrag i förbundet men då endast på arbetsplatsnivå och längst 
till	den	månad	han/hon	fyller	67	år.	Däremot	kan	han/hon	inte	påbörja	någon	
ny mandattid i uppdrag utanför arbetsplatsen. Även detta är ett undantag från  
huvudregeln. 

Prövning av förtroendeuppdraget sker utifrån förbundsstyrelsens tolkning, på 
den	organisationsnivå	där	uppdraget	finns.”	När	det	gäller	de	medlemmar	som	
blir arbetslösa anses de inte ha lämnat branschen förrän den dag de får an-
ställning inom andra branscher. Samma tolkning gäller de medlemmar som är  
sjukskrivna. Dock anses du ha lämnat branschen om sjukskrivning övergår till 
sjukersättning.

Förbundsstyrelsen föreslår att motionen avslås.








