
Dagordningens punkt 22
Studier 
Medlemsutbildning – motion 103, 104, 105 och 106

Motion 103 
Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping
Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström, Ann Hellberg, 
 Leif Olsson och Frida Cederborg

Tillfällig reducering av medlemsavgiften för ungdomar upp till 30 år
Vi vill ha en reducering av medlemsavgiften i tre månader, för alla nya medlemmar 
under 30 år. Detta för att öka intresset för ungdomarna att gå in i förbundet.

Dessutom skall alla nya ungdomar få ett erbjudande om medlemsutbildning under 
perioden.

Vi föreslår kongressen besluta
att   nya medlemmar upp till 30 år får en reducerad avgift i 3 månader,
att   få ett erbjudande om medlemsutbildning.

(Första att-satsen behandlas under rubriken ”Medlemsavgifter”, dagordningspunkt 
28).

Motion 104
Avdelning  Bandhagen
Motionär Mikael Bjälemark

Medlemsutbildning för icke medlemmar
Ett sätt att fånga upp nya medlemmar kan vara att erbjuda samtliga som arbetar 
i våra branscher att gå medlemsutbildning med rätt till stipendier. Detta ger oss 
möjligheter att hos deltagarna väcka större medvetenhet om fackets roll på arbets-
platserna.

Redan idag har vi försökt bli fler medlemmar genom att erbjuda de som bara är med 
i arbets-löshetskassan att gå medlemsutbildning. Jag menar att det nu är dags att 
vidga detta att gälla samtliga på arbetsplatserna.

Vi föreslår kongressen besluta 
att  samtliga anställda i våra branscher ska erbjudas medlemsutbildning,
att  förbundet verkar för att detta permanentas inom hela LO.

Motion 105
Avdelning Jämtland
Motionär Mikael Göransson

Medlemsutbildning
Som ny medlem i Fastighets ska du erbjudas en medlemsutbildning av din avdelning 
inom 3 månader efter inträde i förbundet. Detta för att få kunskap om fackets värde-
grunder, känna gemenskap och lära dig hur du kan påverka.
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Vi föreslår kongressen besluta
att   avdelningarna erbjuder nya medlemmar en medlemsutbildning inom 3 måna- 

 der efter inträde i förbundet. 

Motion 106
Avdelning Luleå
Motionär Monika Johansson

Samordna medlemsutbildningar med 6F
Kunskap föder engagemang, och engagerade medlemmar är medlemmar som stan-
nar kvar i förbundet. För att kunna erbjuda även mindre orter lokala medlemsut-
bildningar bör förbundet satsa på ett utökat samarbete med 6F inom studier. 

Vi föreslår kongressen besluta
att   ålägga regionerna att verka för att medlemmar ska få gå medlemsutbildningar  

 i samarbete med 6F inom sex månader.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 103, 104, 105 
och 106
MEDLEMSUTBILDNING 
Medlemsutbildning är bra, det verkar väldigt många hålla med om. Inriktning-
en har alltid varit att ju fler som går utbildningar, desto bättre är det. Redan 
idag är målsättningen att alla nya medlemmar ska erbjudas medlemsutbildning 
snabbt efter inträdet. Om detta inte efterlevs är det något för varje avdelning 
att diskutera och åtgärda. 

Motion 105 och 106 tar upp detta med erbjudandet och eftersom inte båda kan 
bifallas när de kräver lite olika saker ställer sig förbundsstyrelsen bakom mo-
tion 105 som kräver en skärpning av tidsgränsen och att det är en avdelnings-
fråga. Självklart ska regionerna vara behjälpliga i arbetet.   

Om vi inte stirrar oss blinda på namnet ”Medlemsutbildning” utan menar ut-
bildning för alla medlemmar har vi idag möjlighet att också genomföra det 
som idag har namnet ”Introduktionsutbildning” både inom förbundet och inom 
LO eller 6F. Detta gäller för övrigt utbildningar med namnet ”Medlemsutbild-
ning”. Introduktionsutbildningen är också öppen för icke medlemmar. Den 
möjligheten tycker förbundsstyrelsen ska kvarstå. Förbundsstyrelsens tolkning 
av motion 104 är att det gäller den typen av utbildning för medlemmar/icke 
medlemmar som har namnet ”Introduktionsutbildning” .

Ett bra sätt att få flera medlemmar till förbundet kan vara ”Introduktionsutbild-
ning” varför förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattningen att fler bör få 
chansen att gå den. 

Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående  
kongressen besluta
att   bifalla motion 103 andra att-satsen och 105,
att   anse motion 104 och 106 besvarade.



MOTIONER OCH UTLÅTANDEN – STUDIER

Egna anteckningar

44

Kongressutbildning – motion 107

Motion 107
Avdelning Värnamo
Motionär Gunilla Wall

Ersättarnas möjlighet till kongressutbildning
Ersättarna till kongressombuden ska ges möjlighet till utbildning inför kongressen 
likväl som ombuden.

Vi föreslår kongressen besluta
att förbundet ska verka för att ersättarna får utbildning inför kongressen.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 107
KONGRESSUTBILDNING 
Kongress är viktigt och det behövs kunskaper om vikten av besluten och givet-
vis hur det går till. Inför detta år är det beslutat att utbildningar om kongressen 
skulle genomföras för alla medlemmar som så önskat. Regionerna i samarbete 
med avdelningarna är ansvariga för detta.  Beslutat var också att ombuden 
skulle få lite extra utbildning inför kongressen. Att få med samtliga ersättare på 
en utbildning i två dagar kostar drygt en halv miljon kronor. Därför är det inte 
försvarbart att kalla in alla ersättare till de dagarna.

Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående  
kongressen besluta
att   avslå motion 107.

Sommarkurs – motion 108

Motion 108
Avdelning  Umeå
Motionär Mikael Norén

Sommarkurs
Tidigare hade förbundet sommarkurs under en vecka på semestertid som gällde 
hela familjen för nya och gamla medlemmar så de fick träffas och lära sig de fack-
liga grunderna m m.

Kursens förläggning var oftast i anknytning till någon av Sveriges alla semester- 
orter.

Vi föreslår kongressen besluta 
att   sommarkursen tas in i studiesystemet igen inför sommaren 2015.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 108
SOMMARKURS
Våra sommarkurser var som motionären mycket riktigt skriver väldigt popu-
lära under många år. Tyvärr upphörde medlemmar att söka kursen och den 
ställdes in under flera år. Beslut togs  att lägga den i malpåse tills det finns en 
möjlighet att ta upp den på nytt.

Förbundsstyrelsen gör varje år en bedömning om vad som kan vara lämplig 
verksamhet i förhållande till olika mål och vilka personella och ekonomiska 
resurser som finns. Bedömning görs efter samråd med verksamhetsansvariga 
som i sin tur samråder med regionernas verksamhetssamordnare. Om det just 
är 2015 eller andra år vi ska genomföra sommarkurs måste alltså vägas in i den 
helhetsbedömningen. Vi tror att situationen blir ohållbar om vi inte jobbar på 
det sättet.  

Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående 
kongressen besluta
att   anse motion 108 besvarad. 


