MOTIONER OCH UTLÅTANDEN – AGITATION

Dagordningens punkt 26
Agitation

Egna anteckningar

Riktad agitation – motion 119
Motion 119

Avdelning Karlskrona
Motionär Bo Eriksson
Riktad agitation
Våra arbetslösa och sjukskrivna medlemmar hamnar utanför när det gäller information och diverse medlemsaktiviteter
Vi föreslår kongressen besluta
att avsätta ekonomiska medel för riktade aktiviteter för arbetslösa och långtidssjukskrivna.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 119
RIKTAD AGITATION
Motionären föreslår att ekonomiska medel avsätts för riktade aktiviteter för
arbetslösa och långtidssjukskrivna.
Det är viktigt att alla medlemmar i förbundet får ta del av relevant information
och möjligheter till att delta i förbundets aktiviteter. Dessutom avsätter förbundet medel för särskild försäkringsinformation och genomför satsningar. 2013
och 2014 var dessa försäkringssatsningar riktade till medlemmar i serviceentreprenadbranschen, tidigare år har det varit arbetslösa och långtidssjukskrivna
som varit målgrupp.
Samtliga medlemmar kallas också till avdelningarnas medlemsaktiviteter och
ges därmed möjligheter till att delta i medlemsaktiviteterna. I förslaget till
verksamhetsplan för 2015 finns gruppen arbetslösa och långtidssjukskrivna
med som en viktig målgrupp för avdelningarna att arbeta med.
Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående
kongressen besluta
att anse motion 119 besvarad.

Agitationsmaterial – motion 120
Motion 120

Avdelning Avesta
Motionär Elisabeth Fornlöf
Agitationsmaterial
Lättläst material på olika språk som gör att det blir lätt att agitera till människor i
olika kulturer.
Vi föreslår kongressen besluta
att förbättra material för agitation.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 120

Egna anteckningar

AGITATIONSMATERIAL
Motionären vill att förbundet tar fram lättlästa agitationsmaterial på olika
språk.
Det är viktigt att förbundets förtroendevalda har ett material som stöd vid kontakter med anställda som ännu inte är medlemmar i förbundet. Materialet kan
också vara lämpligt vid medlemskontakter och framförallt vid kontakter med
nyanställda på arbetsplatserna.
Vi föreslår att vi ser över möjligheterna att tillsammans med LO och Folksam
utveckla agitationsmaterial på lätt svenska och de vanligaste språken.
Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående
kongressen besluta
att anse motion 120 besvarad.
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