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Dagordningens punkt 15 
Organisation

Organisation – motion 142 och 143

 
Motion 142  
Avdelning Avesta
Motionär Rickard Mattsson

Organisationsförändring
Mot bakgrund av den senaste organisationsförändringen, ser vi i avdelningarna att 
det inte fungerar som det var tänkt.

Vi föreslår kongressen besluta
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utvärdera organisationen och lämna  

 förslag till yttrande på förbundsmötet 2015.

Motion 143  
Avdelning Tranås
Motionär Avdelningsstyrelsen

Omorganisationen måste fortsätta sitt arbete
Den fackliga organisationen är till för medlemmen och vi är valda att hjälpa och 
företräda medlemmar.

I dagsläget fungerar inte avdelningarna som det troligen var tänkt i den nya or-
ganisationen. Det är därför av mycket stor vikt att förbundet vågar fortsätta sin 
omorganisation.

Det är mycket viktigt att kongressen lägger större vikt på avdelningarna, då det är 
dessa tillsammans med klubbarna som bedriver den lokala fackliga verksamheten.

Avdelningarna måste lyftas upp och fram i förbundet för att nå medlemmarna på 
deras egna arbetsplatser.

Kongressen har en viktig uppgift att se till så att avdelningarna får en mer framträ-
dande roll inom Fastighets.

Vi föreslår kongressen besluta
att   avdelningarna lyfts upp och fram i förbundet,
att   omorganisationen fortsätter med fokus på avdelningar och klubbar.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 142 och 143
ORGANISATION
Motionären i motion 142 vill att förbundsstyrelsen ska utvärdera förbundets 
organisation och lämna förslag till yttrande på förbundsmötet 2015. Motion 
143 vill att avdelningarna lyfts upp och fram i förbundet samt att vi ska ha 
fortsatt fokus på avdelningar och klubbar.

Den organisationsmodell vi beslutade om på 2010 års kongress har fokus på 
den lokala organisationen. Förbundsstyrelsen följer hela tiden utvecklingen i 
förbundet och på förbundsmötena har vi haft diskussioner om vilka frågor som 
ska prioriteras. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att  bifalla motion 143 andra att-satsen,
att  anse motion 142 och 143 första att-satsen besvarad.


