MOTIONER OCH UTLÅTANDEN – STADGAR

Dagordningens punkt 16
Stadgemotioner

Egna anteckningar

Förbundets ändamål – motion 1
Motion 1

Avdelning Örebro – enskild motion
Motionär Eric Näslund
Sex timmars arbetsdag
Då det tog 50 år att genomföra åtta timmars arbetsdag anser vi att Fastighets bör
verka för sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.
När fackförbund tidigare diskuterat arbetstidsförkortning har det ofta hamnat på
förlängd semester. Detta är inte ett steg mot jämställdheten. Kvinnor bär oftast det
tyngsta ansvaret i hemmet och sex timmars arbetsdag öppnar upp för att båda föräldrarna ska hinna med föräldrarollen.
Då det är ett stort problem att många jobbar deltid så skulle sex timmars arbetsdag
underlätta för många att få full sysselsättning.
Även det växande problemet med delade turer skulle gå att motarbeta och istället
ge fler personer arbetstillfällen. Om vi vill att det ska se annorlunda ut i framtiden,
måste vi börja verka för något idag.
Vi föreslår kongressen besluta
att i § 1 mom. 2 läggs till ”att verka för 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön”.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 1
FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL
I motion 1 vill motionären lägga till en att-sats till förbundets ändamålsparagraf, att verka för 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön.
Förbundsstyrelsen anser inte att det är ett krav som ska stadgeregleras, förbundets stadgar bygger på LOs normalstadgar och detta är en fråga som kommande avtalsrörelser måste hantera. Det handlar om prioriteringar inför varje ny
avtalsrörelse och att då binda upp förbundet med detta krav innebär i slutänden
att det kan bli en försvårande omständighet för förbundet att ingå i en LO-samordning.
Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående
kongressen besluta
att avslå motion 1.
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Förbundsmöte – motion 2 och 3

Egna anteckningar

Motion 2

Avdelning Norrköping och Mjölby 		
Motionär Frida Edvardsson
§17, mom 5
Vi anser det nödvändigt att förbundsmötet tar upp ungdomsfrågor som en separat
punkt på dagordningen vid varje möte.
Vi föreslår kongressen besluta
att § 17, mom. 5 tydliggör att ungdomsfrågor skall behandlas på förbundsmötet.

Motion 3

Avdelning Helsingborg
Motionär Fredrik de Rooy
Förbundsmöte
Den demokratiska processen haltar till förbundsmötena. Det kommer in alltför få
yrkanden. Enligt stadgarna skall yrkande vara till förbundsstyrelsen 10 veckor innan förbundsmötet. Detta glöms antagligen och frågor hinner inte tas upp i avdelningarna.
Vi föreslår kongressen besluta
att det skall skickas ut en påminnelse 15 veckor innan förbundsmötet.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 2 och 3
FÖRBUNDSMÖTE
I motion 2 vill motionären stadgereglera att ungdomsfrågor alltid ska behandlas på varje förbundsmöte, detta oavsett om det finns något att behandla eller
ej. Förbundsstyrelsens uppfattning är att det vore direkt felaktigt att stadgereglera en sådan fråga. Förbundsstyrelsen måste vid varje tillfälle kunna avgöra
vilka frågor som ska behandlas beroende på vilka frågor som är aktuella vid
just det tillfället.
Ungdomsfrågor som behöver diskuteras eller debatteras kommer upp på dagordningen, inte på grund av slentrian för att stadgarna säger så. Det riskerar då
istället att undergräva värdet av just ungdomsfrågor.
Varje medlem får förbundets stadgar när man blir medlem. Stadgarna finns
dessutom på förbundets hemsida. Inför varje nytt verksamhetsår fastställs ett
kalendarium där också datum för förbundsmöten framgår. I motion 3 vill motionären att det skickas en påminnelse 15 veckor innan varje förbundsmöte
för att på det sättet få in fler yrkanden till förbundsmötena. Förbundsstyrelsen
menar att detta borde vara en naturlig diskussionspunkt vid varje avdelningsmöte då möjligheten att lämna yrkanden alltid finns till nästkommande förbundsmöte.
Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående kongressen
besluta
att avslå motion 2 och 3.
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Ombud förbundsmöte/kongress – motion 4, 5, 6 ,7 , 8 och 9

Egna anteckningar

Motion 4

Avdelning Borås
Motionär Avdelningsstyrelse
§18 mom 4 Förbundsstadgar
§18 Mom 4 Förbundsstadgar (sidan 23)
Idag kan vilken medlem som helst, hur engagerad eller oengagerad medlemmen än
är, bli vald till kongress/förbundsråd.
Vi föreslår kongressen besluta
att medlemmen är medveten om sina rapporteringsskyldigheter till
avdelningen,
att man skall vara engagerad i verksamheten inom avdelningen.

Motion 5

Avdelning Södertälje
Motionär Fastighetsklubben ISS Stockholm
Val av kongressledamöter
I vår gamla organisation utsåg representantskapet kongressledamöter. De valdes
med hänsyn till jämställdhet, integration, avtalstillhörighet och att man var geografiskt placerad. Med dagens organisation är det omöjligt att ta hänsyn till detta.
Vi väljer i avdelningen och det är ofta männen som hörs mest och männen arbetar
oftast inom fastighetsbranschen.
Vi har märkt i vår region att i vissa avdelningar måste man sålla bort duktiga förtroendevalda medlemmar medan andra avdelningar inte har någon representant.
Klubbarna står också utan inflytande i detta och borde ha rätt att nominera representanter till kongressen.
Vi föreslår kongressen besluta
att avdelningarna och klubbarna får nominera kongressledamöter,
att ett regionalt råd utser kongressledamöter med hänsyn till antalet avdelningar, jämställdhet, integration och avtalstillhörighet.

Motion 6

Avdelning Västerås, Mjölby och Karlstad 		
Motionär Henrik Ryman
§18, mom 1
Stadgarna anger i § 18, mom. 1 att förbundsmötet/kongressen skall bestå av ett
ombud per avdelning.
Vi föreslår kongressen besluta
att förbundsmötet/kongressen skall bestå av två ombud per avdelning.
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Motion 7

Egna anteckningar

Avdelning Jämtland
Motionär
Antal kongressombud §18
För att förbättra demokratin då det finns både stora och små avdelningar så tycker
vi att antalet ombud till kongressen skall baseras på antalet medlemmar i avdelningarna.
Vi föreslår kongressen besluta
att utöka antalet kongressombud baserat på avdelningens medlemsantal,
att behålla nuvarande antal ombud till förbundsmöte.

Motion 8

Avdelning Umeå
Motionär Mikael Norén
Ombud till förbundsmöte och kongress
Förbundet strävar efter demokrati och värnar om att medlemmar ska få komma till
tals.
Idag utses en representant för varje avdelning oavsett om den har 30 medlemmar
eller 700. För att det ska bli lite mer rättvist och demokratiskt ska istället antal ombud justeras beroende på antal medlemmar i respektive avdelning.
Vi föreslår kongressen besluta
att öka antal ombud med ett var tvåhundrade medlem, exempelvis avdelning
med 5-199 medlemmar ska ha 1 ombud, 200-399 medlemmar ska ha 2 ombud.

Motion 9

Avdelning Falun
Motionär Renée Lok
Antal deltagare på kongressen
Jag önskar att antalet ombud till kongressen ökas.
Om det ska beräknas på avdelningarnas storlek eller på något annat är styrelsens
sak att se över. Det är synd som det är nu då det inte finns ombud från alla styrelser
att det inte öppnar porten till någon annan att ta en plats. Finns folk i både större
och mindre avdelningar som inte kommer till kongressen men som hade gjort ett
strålande jobb och talat för sin/medlemmarnas sak om de fått möjlighet.
Vi föreslår kongressen besluta
att be styrelsen att på ett bra sätt se över hur man ökar antalet kongressombud.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion
4, 5, 6, 7, 8 och 9

Egna anteckningar

OMBUD FÖRBUNDSMÖTE / KONGRESS
Varje avdelning väljer ett ombud med suppleanter till förbundsmöte och kongress, det innebär att medlemmarna i varje avdelning äger frågan om vem de
vill ska företräda avdelningen. Klubbarna inom varje avdelning har via medlemsmöten på avdelningen möjlighet att både påverka nomineringar och val.
Förbundet är uppbyggt av en direkt demokrati där varje medlem har en röst
och därmed möjlighet att påverka. I dagsläget finns det 120 avdelningar varav
110 har valt ombud.
När någon blir utsedd som ombud företräder man alla medlemmar i sin avdelning. Att som i motion 4 föreslå en reglering av rapportskyldighet och engagemang för ombuden anser inte förbundsstyrelsen nödvändigt, det ligger i
uppdragets natur.
Förbundets regioner har ingen del i den demokratiska processen och klubbarna
har via varje enskild medlem möjlighet att delta och påverka i den demokratiska processen. Motion 5 vill förändra den demokratiska processen med att
införa regional råd som ska utse ombud med beaktande av antal avdelningar,
jämställdhet, integration och avtalstillhörighet. Bland de nuvarande 110 ombuden kommer 44 från fastighetsbranschen, 42 från städbranschen, 14 från Samhall, 2 från Arbetsgivaralliansen och 2 från Folkets Hus, 6 är arbetslösa. När
det gäller kön är 45 kvinnor och 65 män, 29 har utländsk bakgrund. Förbundsstyrelsen menar att det är bättre fördelning nu än i den tidigare organisationen
och ser därför ingen anledning att förändra den demokratiska organisationen.
Att fördubbla antalet ombud till förbundsmöte och kongress som motion 6 föreslår tror inte förbundsstyrelsen gagnar den demokratiska processen, men det
innebär en fördubbling av förbundets kostnader. Med nuvarande antal ombud
kostar varje förbundsmöte ca 450 000 kronor, där ca 90 procent är förlorad
arbetsförtjänst och resor.
Motionerna 7, 8 och 9 vill öka antalet ombud på lite olika sätt. Som beskrivs
ovan väljer varje avdelning ett ombud. När förbundet gick in i nuvarande organisation fanns det 114 avdelningar. Fastighetsanställdas Förbund är en levande
organisation och har sedan 2011 utökat antal avdelningar till 120. Förbundsstyrelsen kan på förslag från avdelningar både dela och slå ihop avdelningar
beroende på medlemsantal eller andra orsaker, därför kan man i stadgarna inte
fastställa ett fast antal ombud eftersom varje avdelning ska ha ett ombud och
antalet kan variera.
Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående
kongressen besluta
att anse motion 4, 5 första att-satsen och 9 besvarade,
att avslå motion 5 andra att-satsen och 6, 7 och 8.
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Regionala råd – motion 10 och 11

Egna anteckningar

Motion 10

Avdelning Södertälje
Motionär Fastighetsklubben ISS Stockholm
Regionala råd
Vi är i konstant behov av att träffas och diskutera olika frågor. Avdelningar ska
inte arbeta som öar utan vi ska arbeta som en skärgård där alla öar samarbetar och
växlar erfarenhet med varandra. Det finns också ett behov av att de olika verksamheterna samordnas inom regionen.
För att kunna uppnå detta behövs flera regionala möten där vi avdelningar ska planera, diskutera, byta erfarenheter, samordna, hjälpa varandra. Det är därför vi vill
att dessa råd ska stadgeregleras med ett minst antal träffar.
Vi föreslår kongressen besluta
att ett minst antal regionala råd införs i stadgarna och att de initieras av
regionerna.

Motion 11

Avdelning Trollhättan och Mölndal
Motionär Stefan Björkenstam
Regionala råd
Tendensen finns att de regionala råden faller mellan stolarna.
Vi föreslår kongressen besluta
att det bör vara minst två regionala rådsmöten per år eller när annat behov uppstår.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 10 och 11
REGIONALA RÅD
I motionerna 10 och 11 vill motionärerna stadgereglera att ett minst antal regionala råd införs i stadgarna.
Efter diskussioner infördes vid förra kongressen i stadgarna, 25 §, en möjlighet att efter beslut i förbundsstyrelsen kalla in regionala råd för att samordna
avdelningarnas verksamhet inom varje region. Denna möjlighet har ännu inte
använts.
Regionerna hanterar frågan på lite olika sätt, någon kallar in företrädare för
speciella avtalsområden för diskussioner andra gör på annat sätt. Detta ligger
med i den verksamhetsplanering som avdelningar lägger och som samordnas
av regionerna. Det kallas nödvändigtvis inte för regionala råd utan man ser till
att träffas ändå och den möjligheten finns också.
Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående kongressen
besluta
att avslå motion 10 och 11.
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Klubb – motion 12, 13, 14, 15 och 16

Egna anteckningar

Motion 12

Avdelning Mjölby och Linköping
Motionär Ellinor Karlsson
§27, mom 3 Suppleanter
Att vara förtroendevald är ett viktigt uppdrag hos oss i Fastighets. Det är de tillsammans med anställda som driver den fackliga verksamheten. Mot bakgrund av detta
tycker jag att kongressen ska besluta att ändra texten i § 27 mom. 3, Suppleant. Där
står det nämligen att suppleant bara får närvara om ordinarie ledamot är förhindrad.
Jag tycker att det är självklart att den som är suppleant ska ha samma möjlighet att
vara med på sammanträdena, oavsett om de ordinarie ledamöterna är där eller inte.
Vi föreslår kongressen besluta
att styrelsesuppleanter har närvaro- och förslagsrätt vid styrelsens sammanträden.

Motion 13

Avdelning Mjölby och Karlstad
Motionär Lennart Karlsson
§27, mom 9 Klubbstadgar
Under perioden 2001 – 2011 var klubbarna stadgebundna till att hålla sitt årsmöte
under februari månad. En tingens ordning som underlättade för klubbar att genomföra sina stadgebundna årsmöten. Att som nu hålla årsmöte första månaden på det
nya året ger lite problem.
Det är inte lätt att organisera frågor kring mötet på relativt kort tid. Man kan tycka
att en månad hit eller dit saknar betydelse, tyvärr är inte verkligheten så enkel.
Under perioden 2001 - 2011 var det betydligt fler klubbar som lyckades genomföra
sina årsmöten i stadgeenlig tid samt skicka in uppgifter till administrativt kontor
för åtgärd.
Vi föreslår kongressen besluta
att klubbarna skall hålla sina årsmöten under februari månad.

Motion 14

Avdelning Gävle och Ludvika
Motionär Lovisa Englund
Klubbarnas årsmöten
Klubbarnas årsmöten bör vara mellan januari och mars månad.
Vi föreslår kongressen besluta
att klubbarnas årsmöten får/bör vara senast mars månad.
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Motion 15

Egna anteckningar

Avdelning Luleå
Motionär Monika Johansson
Klubbarnas årsmöten
På grund av helgdagar i januari blir månaden en kort arbetsmånad. För att kunna
skicka en kallelse till årsmötet i tid och hinna planera årsmötet bör företagsklubbarnas årsmöten enligt §27 mom 9 kunna flyttas framåt i tiden.
Vi föreslår kongressen besluta
att senarelägga årsmötet för företagsklubbarna, förslagsvis mitten av februari.

Motion 16

Avdelning Lund
Motionär Ewe Nilsson
Årsmöte
Företagsklubbarna upplever att det uppstår tidsbrist vad det gäller att förbereda
årsmöten i januari. Därför vill vi ha en ändring av månad!
Vi föreslår kongressen besluta
att det ska ske en stadgeändring i paragraf 27 moment 9 till att årsmöten i företagsklubb ska ske i februari månad.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 12, 13, 14, 15
och 16
KLUBB
I motion 12 vill motionären att styrelsesuppleanter ska ha närvaro- och förslagsrätt vid klubbstyrelsens sammanträden. Detta är en fråga som varje klubb
förfogar över, om klubben anser det viktigt att suppleanterna deltar är det upp
till klubben att fatta ett sådant beslut. Förbundets stadgar reglerar bara att suppleant ersätter vid ordinarie ledamots förhinder, i den meningen att man då har
rösträtt.
Motionerna 13, 14, 15 och 16 förslår att tidpunkten för klubbarnas årsmöten
förändras från dagens reglering att årsmötet ska hållas under januari månad.
Motionerna 13, 15 och 16 vill att årsmötet ska hållas under februari månad och
motion 14 att årsmötet ska hållas senast i mars månad.
Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt med en tydlighet när årsmöten ska
hållas, med ett sista datum, för den interna planeringen och registrering av
förtroendeuppdrag och mandatperiod.
Förbundsstyrelsen förslår som en del av stadgeförändringarna att klubbarnas
årsmöten ska hållas under februari månad.
Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående
kongressen besluta
att bifalla motion 13, 15 och 16,
att anse motion 12 besvarad,
att avslå motion 14.
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Avdelning – motion 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
och 27

Egna anteckningar

Motion 17

Avdelning Uppsala Östra och Heby
Motionär Helena Lövgren och Lennart Jansson
Avdelningsorganisation
Vi har idag flera avdelningar där vi har svårt att få ihop engagerade medlemmar
till en fungerande styrelse. Förutom allt vi har att göra i familjeliv, idrottsliv, övrigt
föreningsliv m m så ska vi också klara fackliga uppdrag, delvis på fritiden.
Vi menar att vi måste få en större urvalsgrupp när det gäller att hitta och engagera
nya fackliga kamrater och detta kan ske via hopslagning av mindre avdelningar.
Vi föreslår kongressen besluta
att avdelningar ska omfatta minst 100 medlemmar.

Motion 18

Avdelning Mjölby och Linköping
Motionär Ellinor Karlsson
§26, mom 3 Suppleanter
Att vara förtroendevald är ett viktigt uppdrag hos oss i Fastighets. Det är de tillsammans med anställda som driver den fackliga verksamheten. Mot bakgrund av detta
tycker jag att kongressen ska besluta att ändra texten i § 26 mom. 3 Suppleant. Där
står det nämligen att suppleant bara får närvara om ordinarie ledamot är förhindrad.
Jag tycker att det är självklart att den som är suppleant ska ha samma möjlighet att
vara med på sammanträdena, oavsett om de ordinarie ledamöterna är där eller inte.
Vi föreslår kongressen besluta
att styrelsesuppleanter har närvaro- och förslagsrätt vid styrelsens sammanträden.

Motion 19

Avdelning Mjölby och Karlstad
Motionär Lennart Karlsson
§26, mom 6
Under perioden 2001 - 2011 var sektioner (nuvarande avdelningar) stadgebundna
till att hålla sitt årsmöte under mars månad. En tingens ordning som underlättade
för klubbar att genomföra sina stadgebundna årsmöten under februari månad.
Nuvarande stadgar innebär att avdelningen skall hålla sitt årsmöte under februari
månad. Det innebär att klubbar skall hålla sitt under januari, vilket under denna
kongressperiod inneburit lite problem. Vi är övertygade om att flertalet av förbundets klubbar i praktiken genomför sina årsmöten under februari månad.
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Vi föreslår därför att vi återgår till det som gällde under perioden 2001 - 2011 vad
gäller årsmötestider för klubbar och avdelningar.

Egna anteckningar

Vi föreslår kongressen besluta
att avdelningarna skall hålla sina årsmöten under mars månad.

Motion 20

Avdelning Motala, Linköping, Mjölby och Karlstad
Motionär Anna Fagerlöf
§26, mom 1 avdelningstillhörighet
Avdelningens verksamhetsområde fastställs av förbundsstyrelsen. Avdelningen
omfattar alla medlemmar boende inom dess geografiska område. Förbundsstyrelsen kan besluta om annan indelning.
Fastighets har medlemmar som har längre till sin ordinarie avdelning än sin arbetsplats.
Det kan vara att man bor i ytterområdet av sin ordinarie avdelning till exempel.
Då kan det inträffa att en medlem känner större tillhörighet och gemenskap med
sina kollegor på orten där de jobbar, än andra medlemmar på orten där medlemmen
bor.
När det blir dags för medlemsmöte så får kollegorna en kallelse till ett möte och
medlemmen får kallelse till ett annat möte. Vore det inte bättre att medlemmen
skulle kunna få tillhöra avdelningen där den jobbar och kallas till samma medlemsmöte som kollegorna där det är närmare och större chans att medlemmen kommer
till mötet?
I linje med Fastighets försök att organisera och få igång våra avdelningar känner
jag att denna förändring är ett steg i helt rätt riktning. Vi behöver inte sätta upp
hinder för våra medlemmar att engagera sig i sina avdelningar och medlemsmöten,
utan vi behöver ta bort hindret med att man är låst till avdelningen där man bor!
Vi föreslår kongressen besluta
att medlem som har längre från sin ordinarie avdelning än sin arbetsplats
skall själv få välja avdelningstillhörighet.

Motion 21

Avdelning Örebro, Västerås, Norrköping, Eskilstuna och Köping
Motionär Eric Näslund, Frida Cederborg, Frida Edwardsson och Leif Olsson
§26, mom 2
Varje klubb och arbetsplatsombud skall tilldelas ett fackligt ombud som mentor.
Mentorn ska fungera som vägledare och bidra med råd och stöd till klubben och
arbetsplatsombudet.
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Vi föreslår kongressen besluta
att avdelningen har till uppgift att välja mentor till klubbar och arbetsplatsombud inom sitt geografiska område.

Egna anteckningar

Motion 22

Avdelning Avesta
Motionär Elisabeth Fornlöf
Mentorskap inom Fastighets
Att få en utsedd person som kan hjälpa och stötta i ens fackliga arbete efter utbildningar, så att arbetet kommer igång och hålls i.
Vi föreslår kongressen besluta
att utse mentorer till varje avdelning (gamla uvar).

Motion 23

Avdelning Gävle och Ludvika
Motionär Lovisa Englund
Mentorskap för nya förtroendevalda
För att vi ska kunna stärka vår organisation bör alla nya förtroendevalda som ska
arbeta i någon form åt förbundet få en mentor som man har kontakt med under ca
ett år.
Mentorn ska vara behjälplig i allt det praktiska och finnas som stöd både i framgång
och motgång.
Mentorn bör känna till förbundet och dess organisation väl. Detta för att ingen ska
känna sig bortglömd och tappa intresset för att arbeta fackligt.
Vi föreslår kongressen besluta
att alla nya förtroendevalda på avdelningsnivå ska få en mentor i ca ett år.

Motion 24

Avdelning Örebro
Motionär Eric Näslund
§26, mom 1
Antalet avdelningar inom region Tvärs, främst i Värmland och Örebro län har för
många icke fungerande avdelningar. Det skulle gagna förbundet både i tid och
pengar att minska antalet avdelningar.
Avdelning Örebro skulle ansvara för Örebro med omnejd, Hällefors med omnejd.
Avdelning Karlstad skulle bli ansvarig Värmland.
Trots gediget arbete att bygga upp avdelningar så har inget skett. Vi anser att det är
för små orter för att ensamma kunna ha en styrelse. Vid möten har endast några få
kommit och ingen har velat ta på sig ett uppdrag. För att säkra demokratin föreslår
vi att Värmland blir ett pilotprojekt med elektronisk röstning, för att säkerställa de
demokratiska rättigheterna.
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Vi föreslår kongressen besluta
att minska antalet avdelningar i Värmland och Örebro län,
att Värmland blir ett pilotprojekt med elektronisk röstning för medlemmar.

Egna anteckningar

Motion 25

Avdelning Gävle
Motionär Eva Löfqvist
Avdelningsgränser
Gävleavdelningen har vid ett flertal tillfällen fått erfara problem när det gäller avdelningsgränser. Vi har flera medlemmar som är bosatta i Skutskär, som tillhör avdelning Tierp. Skutskär ligger endast 1,5 mil från Gävle och vi har medlemmar som
är bosatta i Skutskär, men arbetar och är fackligt verksamma på sina arbetsplatser
i Gävle. Av dessa medlemmar är ett par intresserade av att arbeta i Gävles avdelningsstyrelse, men hindras av detta på grund av att de bor i en annan avdelning.
Vi föreslår kongressen besluta
att medlemmar kan vara verksamma i en avdelningsstyrelse där de inte är
bosatta om det finns skäl för detta, t ex. att man har sin anställning inom
den avdelningen och är fackligt aktiv på sin arbetsplats.

Motion 26

Avdelning Kristianstad
Motionär Mikael Jönsson
Avdelningstillhörighet
Medlemmar vill tillhöra den avdelning där man har sin arbetsplats och inte där man
bor. Jag tror att vi får fler aktiva medlemmar med en annan indelning.
Vi föreslår kongressen besluta
att ändra text i §26 mom 1 från boende till verksamma.

Motion 27

Avdelning Landskrona
Motionär Avdelningsstyrelsen
Avdelningstillhörighet
Vi vill att medlemmarna ska få möjlighet att välja avdelningstillhörighet utefter
bostadsort eller där medlemmen har sin arbetsplats.
Vi föreslår kongressen besluta
att avdelningarna ska kunna omfatta medlemmar dels efter bostadsort och
dels efter arbetsplats! Det ska vara fritt för medlemmen att välja avdelning, därför krävs en stadgeändring av paragraf 26 moment 1.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26 och 27

Egna anteckningar

AVDELNING
Stadgarnas 26 § Avdelningar, mom 1. Omfattning säger så här idag:
Avdelningens verksamhetsområde fastställs av förbundsstyrelsen. Avdelningen omfattar alla medlemmar boende inom dess geografiska område. Förbundsstyrelsen kan besluta om annan indelning.
Förbundet består idag av 120 avdelningar och det är en fördelning som över tid
kan förändras både till ett färre antal om medlemsunderlaget blir för litet eller
till ett större antal om faktorer pekar på en bättre verksamhet om man delar
på avdelningar eller förändrar avdelningens geografiska område. Det som är
viktigt är att avdelningarna själva redan idag har möjlighet att påverka detta.
Förbundsstyrelsen kan på förslag från avdelningarna fatta andra beslut.
I motion 17 vill man att avdelningar ska omfatta minst 100 medlemmar, om
man idag tycker att medlemsunderlaget i en avdelning är för litet kan man
föreslå förbundsstyrelsen att slå ihop vissa avdelningar. Det kan vara så att en
avdelning med 50 medlemmar kan ha en väldigt bra verksamhet beroende på
personligt engagemang bland de medlemmar som är aktiva där. Att stadgereglera att den avdelningen har för få medlemmar för att fortsätta som egen skulle
inte gagna den fackliga verksamheten.
I motion 18 vill motionären att styrelsesuppleanter ska ha närvaro- och förslagsrätt vid avdelningsstyrelsens sammanträden. Detta är en fråga som varje
avdelning förfogar över, om avdelningen anser det viktigt att suppleanterna
deltar är det upp till avdelningen att fatta ett sådant beslut. Förbundets stadgar
reglerar bara att suppleant ersätter vid ordinarie ledamots förhinder, i den meningen att man då har rösträtt.
Motionären till motion 19 vill att avdelningarna ska hålla sina årsmöten under
mars månad istället för under februari månad som stadgarna säger idag. Förbundsstyrelsen vill ha en tydlighet och enkelhet när klubbar och avdelningar
ska ha sina årsmöten och föreslår därför i stadgeförslaget att både klubbar och
avdelningar ska ha sina årsmöten under februari månad. Tidigare fanns det
anledning till att de olika demokratiska leden hade sina årsmöten under olika
månader, klubb, sektion och avdelning. Idag är avdelningen den demokratiska
organisation som bland annat väljer ombud till förbundsmöte och kongress
och det finns därför ingen anledning till att genomföra årsmöte under olika
månader.
Motion 20, 25, 26 och 27 vill på lite olika sätt förändra regleringen om avdelningens omfattning. Att själv kunna välja avdelning som i motion 20 om man
har längre från sin ordinarie avdelning än sin arbetsplats, att som i motion 26
kunna vara aktiv i annan avdelning än där man bor om man har anställning i
annan avdelning och är fackligt aktiv där. Motion 26 menar att det inte ska vara
bostadsadressen utan var man är verksam som ska styra avdelningstillhörigheten, motion 27 vill att varje medlem fritt ska kunna välja vilken avdelning man
ska tillhöra.
Vid förra kongressen fattades beslut om att boendeadressen skulle vara den
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bestämmande faktorn, men att förbundsstyrelsen kunde fatta annat beslut för
enskild medlem eller grupp av medlemmar, vilket också har skett under kongressperioden. Avdelningarna är uppbyggda på postnummer, vilket är det som
används då bl a kallelser skickas ut. Att ha en ordning där varje medlem kan
välja avdelningstillhörighet eller välja mellan avdelning där man arbetar eller avdelning där man bor, omöjliggör att ha ett medlemsregister som går att
hantera. Det kräver mycket manuell hantering och blir en ökad kostnad för
förbundet. Medlemsregistreringen sker nu i vårt gemensamma 6F-bolag, FASAB. De måste ha en tydlighet och enkelhet vid registreringen och då är det
bostadsadressens postnummer som styr.

Egna anteckningar

Motionärerna i motionerna 21, 22 och 23 vill på olika sätt att mentorer ska utses på olika sätt. Motion 21 talar om att avdelningen ska ha till uppgift att välja
mentorer till klubbar och arbetsplatsombud, det är en fråga som avdelningen
redan idag förfogar över och kan utse och behöver således inte stadgeregleras.
I motionerna 22 och 23 vill man att mentorer utses till avdelningarna. Varje
verksamhetssamordnare på regionerna är också avdelningsansvarig för ett antal avdelningar inom regionen och ska där fungera som mentorer.
Motionären i motion 24 vill minska antalet avdelningar i Värmland och Örebro
län och att Värmland blir ett pilotprojekt med elektronisk röstning för medlemmarna. Tanken med att ha många avdelningar är att ha en medlemsnära
organisation och ge alla medlemmar möjlighet att fysiskt delta på medlemsmöten, då får avstånden inte vara för långa. Som har beskrivits ovan kan förbundsstyrelsen fatta beslut om annan indelning och det vore olyckligt att få
ett kongressbeslut som reglerar frågan på annat sätt. När det gäller elektronisk
röstning så har förbundet inte tekniska resurser till detta och vet inte heller när
något sådant system kan finnas för att på ett rättssäkert sätt kunna hantera ett
sådant röstningsförfarande.
Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående
kongressen besluta
att anse motion 18, 21, 22, 23, motion 24 andra att-satsen samt 25 besvarade, att avslå motion 17, 19, 20, 24 första att-satsen samt 26 och 27.

Regioner – motion 28
Motion 28

Avdelning Landskrona
Motionär Gun Kipowski
Organisation
I nuvarande stadgar så står inget om regionens verksamhet och sammansättning!
Vi föreslår kongressen besluta
att ovanstående saker införs i stadgarna.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 28

Egna anteckningar

REGIONER
Det framgår av stadgarnas 25 § att förbundet delas in i regioner som fastställs
av förbundsstyrelsen.
Regionerna är ingen del av förbundets demokratiska organisation utan verksamhetsområden dit anställda ombudsmän, fackliga ombud tillsvidareanställda
och administratörer är knutna.
Motionären till motion 28 vill stadgereglera regionens verksamhet och sammansättning.
Förbundsledningen äger arbetsledningsrätten för förbundets anställda och förbundsstyrelsen fastställer i verksamhetsplanen regionens verksamhet och beslutar om dess sammansättning.
Vid ett förbundsmöte diskuteras prioriterade områden för förbundets verksamhet kommande år som sedan beslutas av förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående
kongressen besluta
att avslå motion 28.

Förbundsstyrelse – motion 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36 och 37
Motion 29

Avdelning Bandhagen
Motionär Mikael Bjälemark
Utökning av ledamöter i förbundets styrelse
Blickar vi tillbaka i tiden före omorganisationen som beslutades på vår kongress
2010 kan vi konstatera att antalet ledamöter i förbundets styrelse var 21, vilket mer
påminner om ett representantskap än en arbetande styrelse.
Kongressen beslutade att välja en förbundsstyrelse bestående av förbundets ledning samt 5 ledamöter där utöver. Jag menar att detta var att gå väl långt, en något
större styrelse skulle helt säkert ge ytterligare kompetens till de viktiga löpande
besluten som styrelsen har att fatta.
Vi föreslår kongressen besluta
att förbundets styrelse skall bestå av 10 ledamöter plus förbundsledningen.

Motion 30

Avdelning Kungälv, Strömstad och Lysekil
Motionär Ann-Marie Falck
Förbundsstyrelsen
Vi anser att yrkesverksamma skall sitta i förbundsstyrelsen, en som antingen har en
anställning på ett företag eller arbetslös som är arbetssökande.

18

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN – STADGAR
Vi föreslår kongressen besluta
att yrkesverksamma väljs att sitta i förbundsstyrelsen.

Egna anteckningar

Motion 31

Avdelning Trollhättan, Uddevalla, Strömstad, Lysekil, Mölndal,
Göteborg, Partille-Lerum, Göteborg Centrum, Värnamo, Skövde
och Lidköping
Motionär Robert Ottosson
Förbundsstyrelsemöte
För att kunna vara med och fatta viktiga beslut bör 1:a suppleanten/ersättaren vara
riktigt uppdaterad och varit med i grundläggande diskussioner.
Vi föreslår kongressen besluta
att 1:e suppleanten/ersättaren medverkar vid samtliga förbundsstyrelsemöten.

Motion 32

Avdelning Trollhättan, Göteborg Väster, Strömstad, Lysekil, Mölndal,
Göteborg Angered, Falköping, Tranås, Lidköping och Skövde
Motionär Robert Ottosson
Förbundsstyrelsen
För att stärka den demokratiska beslutsprocessen och minska sårbarheten vid ev.
bortfall, sjukdom m.m.
Vi föreslår kongressen besluta
att förbundsstyrelsen utökas från 7 till 9 personer.

Motion 33

Avdelning Örebro, Linköping, Mjölby, Eskilstuna och Västerås
Motionär Eric Näslund
§19, mom 1
Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande instans mellan förbundsmöten
och kongresser. Styrelsen består av förbundsordförande, andre förbundsordförande
samt fem av ordinarie kongress valda medlemmar, bosatta i olika delar av landet.
Vi anser att det är nödvändigt att öka antalet ledamöter i förbundsstyrelsen, idag är
det fem ordinarie valda från olika delar av landet. Vår uppfattning är att detta bör
utökas till tio ordinarie valda från olika delar av landet. Med det skulle varje region
omfattas av två ledamöter, vilket gagnar en ökad spridning och kontakt med medlemskåren i landet. Till dessa väljs en personlig ersättare. Vidare anser vi att även
ombudsmän skall ha möjlighet att väljas till förbundsstyrelse.
Vi föreslår kongressen besluta
att öka antalet ordinarie från fem till tio valda medlemmar från olika delar av
landet,
att öka antalet suppleanter från tre till fem samt att dessa är personliga suppleanter
för ledamöter från berörd ordinarie ledamots region,
att förbundets ombudsmän strykes från icke valbara.
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Motion 34

Egna anteckningar

Avdelning Umeå
Motionär Mikael Norén
Representanter från koncernklubbar
Idag finns några koncernklubbar med högt medlemsantal.
För att kunna veta var förbundet står och beslutar i viktiga verksamhetsfrågor bör
dessa stora klubbar ha bättre och mer direkt information om beslut fattade av förbundet.
Vi föreslår kongressen besluta
att koncernklubbarna ska ha en representant per klubb närvarande på förbundsstyrelsens möten.

Motion 35

Avdelning Jämtland
Motionär
Förbundsstyrelsens sammansättning §19
För att öka demokratin i Fastighetsanställdas Förbund vill vi ha fler ombud i förbundsstyrelsen, t ex 2 ombud per region och tre ombud från förbundsledningen.
Vi föreslår kongressen besluta
att utöka antalet ombud i Förbundsstyrelsen så demokratin ökas.

Motion 36

Avdelning Umeå
Motionär Mikael Norén
Förbundsstyrelsens sammansättning
Idag är det ordförande, andre ordförande och fem valda medlemmar som sitter i
förbundsstyrelsen, vilket jag ser som för liten representation från medlemmarnas
sida.
Vi föreslår kongressen besluta
att utöka förbundsstyrelsen till nio valda medlemmar, bosatta i olika delar av
landet, så att förbundsstyrelsen består av totalt elva ledamöter.

Motion 37

Avdelning Trollhättan, Göteborg Hisingsbacka, Uddevalla, Strömstad,
Lysekil, Mölndal, Göteborg Angered, Falköping och Tranås
Motionär Robert Ottosson
Förbundsledningen
För att minska sårbarheten och säkerställa beslutsprocessen.
Vi föreslår kongressen besluta
att förbundsledningen utökas från 2 till 3 personer.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36 och 37

Egna anteckningar

FÖRBUNDSSTYRELSE
Förbundsstyrelsen väljs i demokratisk ordning av kongressen och är förbundets högsta beslutande instans mellan förbundsmötena och kongresserna. Styrelsen består av förbundsordförande och andre förbundsordförande samt fem
av ordinarie kongress valda medlemmar, bosatta i olika delar av landet.
Vid 2010 års kongress beslutades att minska förbundsstyrelsen från tidigare 21
ledamöter till sju varav två i förbundsledningen.
Valbara till styrelsen är inom förbundets verksamhetsområde yrkesverksamma
medlemmar och fackliga ombud till och med 66 års ålder. Förbundets ombudsmän och pensionerade ombudsmän samt icke yrkesverksamma medlemmar är
icke valbara.
I förbundets beslutande organ ska finnas en majoritet av yrkesverksamma
medlemmar, det finns förbund där även ombudsmän är valbara vilket enligt
förbundsstyrelsen uppfattning skapar en obalans då beslut fattas endast av förbundets anställda. Förbundsstyrelsen suppleanter ingår vid ordinarie ledamots
frånvaro, 1:e suppleanten tillställs förbundsstyrelsens handlingar för att på det
sättet vara informerad om de beslut som ska fattas.
I förbundsstyrelsens förslag till förändrade stadgar ingår att förbundsledning
utökas med en person, i förbundsledningen ingår då tre personer. Vidare föreslås att ytterligare en yrkesverksam medlem ska ingå i förbundsstyrelsen,
förbundsstyrelsen skulle då bestå av nio personer. I förslaget ingår också att
utöka antalet suppleanter till fyra från nuvarande tre.
I motion 29 vill motionären utöka styrelsen till tio plus förbundsledningen, i
motion 32 föreslås att förbundsstyrelsen utökas från sju till nio personer. Motionären till motion 33 föreslår att öka antalet ordinarie från fem till tio valda
medlemmar, att utöka antalet suppleanter från tre till fem samt att även förbundets ombudsmän ska vara valbara. Motion 35 föreslår att utöka antalet ombud i
förbundsstyrelsen och i motion 36 vill motionären utöka förbundsstyrelsen till
nio valda medlemmar utöver förbundsledningen.
I motion 37 yrkas på att förbundsledningen utökas från två till tre personer,
motion 31 yrkar på att 1:e suppleanten ska medverka vid samtliga förbundsstyrelsemöten. Motionären till motion 30 föreslår att yrkesverksamma väljs att
sitta i förbundsstyrelsen och i motion 34 yrkas på att koncernklubbarna ska ha
en representant per klubb närvarande på förbundsstyrelsens möten.
Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående
kongressen besluta
att bifalla motion 32 och 37,
att anse motion 30 och 35 besvarade,
att avslå motion 29, 31, 33, 34 och 36.
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Kongress – motion 38 och 39

Egna anteckningar

Motion 38

Avdelning Uppsala Östra
Motionär Helena Lövgren
Fastighets kongress
Som planeringen nu ser ut infaller Fastighets kongress samma år som riksdagsvalet.
För att ge Fastighets anställda, förtroendevalda och medlemmar större möjligheter
att satsa full energi på båda vill jag att vi lägger vår kongress året innan valåret.
Vi föreslår kongressen besluta
att Fastighets nästa kongress planeras till 2017 för att därefter hållas vart
fjärde år.

Motion 39

Avdelning Helsingborg
Motionär Fredrik de Rooy
Nästa kongress
Nu infaller Fastighets kongress samma år som riksdagsvalet. Detta är olyckligt då
det binder upp mycket resurser i form av tid och människor.
Vi föreslår kongressen besluta
att nästa kongress ska hållas om tre år, 2017, för att sedan hållas vart fjärde
år igen.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 38 och 39
KONGRESS
Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och ska enligt stadgarna
hållas vart fjärde år. Det är inte reglerat när under året kongressen ska genomföras.
Motionärerna till motion 38 och 39 vill att avsteg ska göras från stadgarna så
att nästa kongress ska genomföras 2017 för att därefter återgå till att hållas var
fjärde år. Detta med hänvisning till att kongressen i annat fall sammanfaller
med år som riksdagsval ska hållas.
Vid förra kongressen beslutades att förkorta kongressperioderna med ett år från
tidigare vart femte år. Att genomföra och förbereda en kongress tar mycket tid
och kraft i organisationen varför en fyraårig kongressperiod ansågs lämplig.
Förbundsstyrelsen anser inte att det faktum att kongressår sammanfaller med
riksdagsval är anledning till att ha en kortare kongressperiod. Kongressen kan
förläggas vid annan tidpunkt under året så att den inte genomförs i nära anslutning till riksdagsvalet.
Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående kongressen
besluta
att avslå motion 38 och 39.
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Konfliktersättning – motion 40, 41 och 42

Egna anteckningar

Motion 40

Avdelning Umeå
Motionär Mikael Norén
Ersättning vid konflikt
Förbundet vill att så många som möjligt ska gå ut i strejk eller på annat sätt hamna
i konflikt vid ex vis avtalsskrivningar.
I ersättningsvillkoren står att konflikt ska vara minst fem dagar för att ersättning ska
utbetalas och att förbundsstyrelsen äger rätten att besluta om ersättning ska utbetalas i fall om konflikt varat mindre än fem dagar. Jag tror inte att det är så många
medlemmar som klarar av att stå utan ekonomisk ersättning i fyra dagar.
Vi föreslår kongressen besluta
att villkor vid konflikt ändras till att gälla ersättning från första dagen.

Motion 41

Avdelning Helsingborg
Motionär Fredrik de Rooy
Mom 2 Ersättningsbelopp
I Fastighets stadgar i § 13 Mom 2. Ersättningsbelopp står det att ”Förbundsstyrelsen fastställer ersättningsbeloppet vid konflikt”. Denna skrivning bör ändras.
Vi föreslår kongressen besluta
att ersättningsbeloppet skall fastställas till minst 80% av medlemmens
ordinarie lön.

Motion 42

Avdelning Helsingborg
Motionär Fredrik de Rooy
Ersättning vid konflikt
Vi vill ändra villkoren för att få ersättning vid konflikt. I stadgarna står det i §13 Ersättning vid konflikt under Mom 1. Ersättningsrätt under villkoren. I tredje att-satsen
står det att för att få ersättning så ska konflikten vara minst fem arbetsdagar. I fjärde
att-satsen står det att förbundsstyrelsen äger rätt att besluta om ersättning för arbetskonflikt som understiger fem arbetsdagar.
Vi föreslår kongressen besluta
att ta bort tredje och fjärde att-satserna,
att det ska utgå ersättning vid konflikt från och med första dagen.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 40, 41 och 42

Egna anteckningar

KONFLIKTERSÄTTNING
I förbundets stadgar 13 § regleras villkoren för ersättning vid konflikt. Vid
varje varseltillfälle, förbundets egna samt sympativarsel som stöd åt andra förbund, fastställer förbundsstyrelsen ersättningsnivå.
Förbundsstyrelsen har de senaste decennierna undantagslöst fattat beslut om
ersättning motsvarande förlorad arbetsförtjänst från första dagen.
I motion 40 och 42, andra att-satsen, vill motionärerna stadgereglera att ersättning ska utgå från första dagen. Förbundsstyrelsen menar att det är en fråga
som måste fattas beslut om vid varje tillfälle beroende på varslets omfattning.
Det är förenat med stora kostnader att vara ute i konflikt och förbundsstyrelsen
måste ta ekonomiska hänsyn då varsel läggs.
I motion 41 föreslås att ersättningsbeloppet skall fastställas till minst
80 % av medlemmens ordinarie lön. Som framgår ovan är det snarare regel än
undantag att full ersättning utgår från första dag,
I motion 42 första att-satsen föreslår motionären att tredje och fjärde att-satsen
under villkor, som handlar om femdagarsregleringen, tas bort. Förbundsstyrelsen anser att nuvarande regelverk för villkoren måste finnas kvar och att
förbundsstyrelsen även fortsättningsvis måste få äga frågan om ersättning från
första dag eller ej, enligt vad som beskrivits ovan.
Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående
kongressen besluta
att anse motion 41 besvarad,
att avslå motion 40 och 42.

Region – motion 43
Motion 43

Avdelning Eslöv
Motionär
En enhetlig region
Efter omorganisationen har distansen ökat mellan regionkontoren och avdelningarna. Att vi tillsammans verkar för en stark organisation innebär att vi alla som arbetar inom organisationen är väl medvetna och tar gemensamma beslut utefter vad
för behov som finns i regionen. Det skulle underlätta för hela regionen och skapar
en ansvarig region för vad som faktiskt händer och tillsammans tar beslut efter vad
för behov som finns.
Att demokratiskt tillsammans i regionen verkar för och ta ansvar för det bästa för
regionen. Demokrati där man kännedom om är lokalt och inte centralt ta beslut
över något man inte kännedom om är inte för organisationens bästa. Att bilda en
regionstyrelse för att tillsammans ta ansvar för hela regionen.
Vi föreslår kongressen besluta
att bilda en regionstyrelse för att tillsammans ta ansvar för hela regionen,
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att varje avdelning har en representant i regionstyrelsen där man tar beslut om
vad som skall göras i regionen.

Egna anteckningar

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 43
REGIONSTYRELSE
I motion 43 föreslås att det ska bildas regionstyrelser där varje avdelning ska
ha en representant.
Vid förra kongressen fattades beslut om den nuvarande demokratiska organisationen, avdelningarna håller medlemsmöten där varje medlem har möjlighet att
påverka verksamheten och välja ombud till förbundsmöte och kongress. Förbundet har inga demokratiska mellanled från avdelning till förbundsmöte och
kongress. Regionerna är inte en del av den demokratiska organisationen utan
verksamhetsområden som ska utföra vad förbundsstyrelsen, förbundsmöte eller
kongress har beslutat.
Förbundsstyrelsen består av ledamöter som kommer från olika delar av landet
och väljs av kongressen, till förbundsmöte och kongress väljer varje avdelning
ett ombud. Att införa ett mellanled i form av en regionstyrelse anser inte förbundsstyrelsen gagnar vare sig verksamheten eller demokratin.
Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående kongressen
besluta
att avslå motion 43.

Ungdomsansvarig – motion 44, 45, 46, 47 och 48
Motion 44

Avdelning Norrköping
Motionär Frida Edvardsson
§26, mom 4 Ungdomsansvarig i avdelning
Vi anser det vore nödvändig att ha en ungdomsansvarig i avdelningen, för att belysa ungdomars medlemskap och engagemang i ett allt mer åldrande förbund.
Vi föreslår kongressen besluta
att tillföra uppdraget som Ungdomsansvarig i § 26 mom. 4,
att det åligger ungdomsansvarig att vara ungdomars kontakt i organisationen,
att det åligger ungdomsansvarig att verka för ökad anslutning till förbundet
samt lyfta fram ungdomars frågor och situation.

Motion 45

Avdelning Norrköping
Motionär Frida Edvardsson
§27 Ungdomsansvarig i klubb
Vi anser det som viktigt att man har en ungdomsansvarig i klubbarna för att tydligare belysa ungdomars medlemskap och engagemang i ett alltmer åldrande förbund.
Det är av yttersta vikt att kontakten med ungdomar förbättras och att belysa typiska
ungdomsfrågor samt deras situation på arbetsmarknaden.
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Vi föreslår kongressen besluta
att tillföra valet av ungdomsansvarig i stadgar för klubbar.

Egna anteckningar

Motion 46

Avdelning Hällefors
Motionär Rut Gelin
Ungdomsansvarig
Ungdomsansvarig ska stå med i stadgarna. Detta gäller förbund, avdelning och
klubb, funktionen finns redan idag, men inte i stadgarna.
Vi föreslår kongressen besluta
att ungdomsansvarig skall stå med i stadgarna för förbund, avdelning och klubb.

Motion 47

Avdelning Gävle och Ludvika
Motionär Lovisa Englund
Ungdomsansvarig i varje region och avdelning
För att ungdomsverksamhet ska speglas över hela förbunden skall det finnas en
ungdomsansvarig under 35 år i varje region. Regionens ungdomsansvarig skall
vara sammankallande till avdelningarnas ungdomsansvariga, verka för ett gott
samarbete med 6F och LO-distrikten. Verka för samarbete mellan förbundet och
LO:s centrala ungdomsverksamhet. Ha god kontakt med yrkesskolorna och verka
för att skolinformationer görs. Verka för att unga medlemmar känner sig välkomna
in i förbundet. Arbeta för att det ska finnas en ungdomsansvarig i varje avdelning.
Verka för att bra aktuellt material till unga medlemmar arbetas fram.
För att alla medlemmar ska kunna känna till Fastighets lokalt bör det finnas en
ungdomsansvarig i varje fungerande avdelning som verkar för ett ökat ungdomsmedlemsantal och har god kontakt med lokala yrkesspecifika gymnasieprogram.
Vi föreslår kongressen besluta
att det ska finnas en ungdomsansvarige i varje region och att dess arbetsuppgifter fastställs,
att det bör finnas en ungdomsansvarig i varje avdelning.

Motion 48
Avdelning Gävle och Ludvika
Motionär Lovisa Englund
Arbetsuppgifter för den som är centralt ungdomsansvarig
För att Fastighetsanställdas Förbund ska kunna växa så måste vi bygga en bra organisation underifrån.
Vi måste vara ett förbund som satsar på den yngre generationen. Därför är det viktigt att den som har ansvaret för ungdomsfrågor endast har hand om dessa frågor
så det prioriteras.
Det som bl.a skall prioriteras är att sammankalla regionernas ungdomsansvarige.
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Hålla utbildningar och möten där man utvecklar verksamheten. Vara aktiv i att ta
fram nytt material gällande skolinformationsverksamhet, såsom praktiskt material
till eleverna men även till skolorganisatörerna. Verkar för att skolinformationer bli
gjorda. Samarbeta med LO. Vara representerad i LO:s centrala ungdomskommitté.

Egna anteckningar

Aktivt ta fram nytt material som vänder sig till yngre blivande medlemmar om
varför de ska vara medlemmar i facket.
Vi föreslår kongressen besluta
att ungdomsansvariges arbetsuppgifter fastställs och att den som är ungdomsansvarig endast har detta ansvarsområde.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 44, 45, 46,
47 och 48
UNGDOMSANSVARIG
I motionerna 44, 45, 46, 47 och 48 tar motionärerna upp vikten av att engagera
och värva ungdomar som medlemmar i förbundet.
I motion 44 föreslås att stadgereglera att ungdomsansvarig ska utses på avdelning, att den personen ska vara ungdomars kontakt och verka för ökad anslutning till förbundet och lyfta fram ungdomsfrågor och ungdomars situation. I
motion 45 föreslås att stadgereglera att ungdomsansvarig ska utses på klubb.
Motion 46 förslår att stadgereglera att ungdomsansvarig ska väljas på förbund,
avdelning och klubb. Motionären till motion 47 föreslår att det ska finnas en
ungdomsansvarig i varje region och att dess arbetsuppgifter fastställs samt att
det bör finnas en ungdomsansvarig i varje avdelning. Vidare föreslås i motion
48 att den centrala ungdomsansvariges arbetsuppgifter fastställs och att den som
är ungdomsansvarig endast har detta ansvarsområde.
Förbundsstyrelsen delar uppfattning att ungdomar är viktiga att engagera och
värva som medlemmar, ungdomarna utgör förbundets framtid. Ungdomsverksamheten ska genomsyra all verksamhet, hänsyn ska tas då fackliga ombud utses, vid studier, då grupper utses m m. Det har aldrig funnits någon reglering
i stadgarna att klubbar och avdelningar ska utse ungdomsansvariga, däremot
har man på olika sätt valt ungdomsansvariga vilket stadgarna redan nu medger.
När det gäller avdelningsstyrelse regleras bara val av ordförande och sekreterare, övriga ledamöter utses att ansvara för de områden avdelningsstyrelsen
anser att man ska ha, däribland eventuellt ungdomsansvar. När det gäller val
till klubbstyrelse regleras val av ordförande, sekreterare, kassör, agitations/
informationsansvarig och studieansvarig, även här går det redan idag att utse
ungdomsansvarig.
När klubb eller avdelning utser ungdomsansvarig är det självklart att den personen är ungdomars kontakt och den personen som driver och lyfter upp ungdomsfrågor, men det är viktigt att poängtera att det är samtliga förtroendevalda
och anställdas ansvar att hålla kontakt med ungdomar och att lyfta deras frågor.
När det gäller förbundets anställda, både på regionerna och förbundskontoret,
fastställs arbetsuppgifterna av förbundsstyrelsen. Det regleras inte i stadgarna
utan här måste förbundsstyrelsen från tid till annan avgöra vilka frågor de anställda ska syssla med. Förbundsstyrelsen har fastställt ett antal verksamhetsområden som ska finnas, dels regionalt och dels centralt. Förbundsstyrelsen har
också utsett verksamhetssamordnare på regionerna och verksamhetsansvariga
på förbundskontoret för dessa områden.
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Förbundsstyrelsen anser inte att uppdraget som ungdomsansvarig ska stadgeregleras på någon nivå i förbundets demokratiska organisation, utan ungdomsfrågor
ska även fortsättningsvis genomsyra all verksamhet.

Egna anteckningar

Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående
kongressen besluta
att bifalla motion 44 andra att-satsen,
att anse motion 44 tredje att-satsen och 47 andra att-satsen besvarade,
att avslå motion 44 första att-satsen, 45, 46, 47 första att-satsen och 48.

Representantskap – motion 49, 50, 51 och 52
Motion 49

Avdelning Hällefors
Motionär Rut Gelin
Organisation repskap
Vi vill ha tillbaka representantskapet i regionen. På så sätt kan alla avdelningar utbyta förslag med varandra. Som det är nu så tycker vi att vi kommer från varandra
och ensam är inte stark.
Vi föreslår kongressen besluta
att tillföra stadgarna ett representantskap inom regionerna med ombud
från avdelningarna.

Motion 50

Avdelning Eskilstuna, Västerås och Köping
Motionär Ann Hellberg, Mats Karlsson, Patrik Hellström, Maria Holmberg,
Jeanette Cervin och Leif Olsson
§26
För att öka demokratin bland avdelningarna och kopplingen mellan varandra inom
samma region vill vi ändra eller göra en justering inom organisationen.
Detta innebär att man inför representantskap i regionen som skall knyta samman
samtliga avdelningar och där man tar viktiga beslut såsom val till förbundsmöten
och kongress mm
Vi föreslår kongressen besluta
att ändra texten avdelningarnas uppgifter att välja ombud till representantskap,
att man anpassar stadgarna och dess paragrafer till regionens representantskap.

Motion 51

Avdelning Eskilstuna, Västerås och Köping
Motionär Ann Hellberg, Mats Karlsson, Patrik Hellström,
Maria Holmberg, Jeanette Cervin och Leif Olsson
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§18, mom 2
För att öka demokratin bland avdelningarna och kopplingen mellan varandra inom
samma region vill vi ändra eller göra en justering inom organisationen. Detta innebär att man inför representantskap som skall knyta samman samtliga avdelningar,
vid viktiga beslut såsom val till förbundsmöten och kongress m m.

Egna anteckningar

Vi föreslår kongressen besluta
att ändra texten val och nominering av ombud sker på regionens representantskap,
att man reglerar stadgan och dess paragrafer till regionens representantskap.

Motion 52

Avdelning Eskilstuna, Västerås och Köping
Motionär Ann Hellberg, Mats Karlsson, Patrik Hellström, Maria Holmberg,
Jeanette Cervin och Leif Olsson
§2 Förbundets beslutande organ
För att öka demokratin bland avdelningarna och kopplingen mellan varandra inom
samma region vill vi ändra eller göra en justering inom organisationen.
Detta innebär att man inför representantskap som skall knyta samman samtliga
avdelningar inom samma region, vid viktiga beslut såsom val till förbundsmöten
och kongress m m.
1 Kongressen
2 Förbundsmötet
3 Förbundsstyrelsen
4 Regionens representantskap
5 Avdelningsmötet
6 Avdelningsstyrelsen
Vi föreslår kongressen besluta
att besluta om att ändra texten i § 2 och införa regionrepresentantskap som
beslutande organ,
att man anpassar stadgan och dess paragrafer till regionens representantskap.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 49, 50, 51 och
52
REPRESENTANTSKAP
I motion 49, 50, 51 och 52 vill motionärerna inrätta ett regionalt representantskap och föreslår därför förändringar i flera paragrafer i stadgarna. Motionärerna menar att ett sådant inrättande skulle öka demokratin och koppla ihop
regionens avdelningar med varandra.
Vid den organisationsförändring som beslutades om vid förra kongressen togs
den representativa demokratin på dåvarande avdelningar bort. Istället infördes
en direkt demokrati på de nya avdelningarna där varje medlem har en röst, därav också möjlighet att direkt påverka till exempel val av ombud till förbundsmöte och kongress. Att återgå till regionala representantskap skulle enligt förbundsstyrelsen, tvärtemot vad motionärerna anser, minska demokratin. I en
representativ demokrati utser många ett fåtal att företräda dem, förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att varje medlem har direkt möjlighet till inflytande.
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Ett bifall till motionerna skulle helt avvika från nuvarande organisations tanke
och idé.

Egna anteckningar

När det gäller samarbete mellan avdelningarna finns redan nu den möjligheten, bland annat genom de regionala råd som stadgarna medger. Flera regioner
genomför också olika träffar för de förtroendevalda inom regionens verksamhetsområden.
Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående
kongressen besluta
att avslå motion 49, 50, 51 och 52.
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