Fackförbundet ST Framtidskongressen 2016

§ 1 Kongressen öppnas avslutades 13:33
Britta Lejon hälsade välkommen och öppnade den 12e ordinarie kongressen 2016

§ 2 Prövning att kongressen kallats enligt stadgarna avslutades 13:34

Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att kongressens kallats i enlighet med stadgarna

Inga ytterligare förslag fanns

Kongressen beslutade
att

uttala att kongressens kallats i enlighet med stadgarna

§ 3 Upprop avslutades 13:35

Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att
såsom upprop.

den registering som sker varje dag vid ankomst till kongressen ska gälla

Inga ytterligare förslag fanns

Kongressen beslutade
att

den registering som sker varje dag vid ankomst till kongressen ska gälla såsom upprop.

§ 4 Val av tre kongressordföranden avslutades 13:36

Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

till kongressordförande välja:

Meeri Waasberg, fd Arbetsförmedlingen
Jimmy Haller, SiS
Anna Lind, MUCF

Inga ytterligare förslag fanns

Kongressen beslutade enlighet med förslaget
att

till kongressordförande välja:

Meeri Waasberg, fd AF
Jimmy Haller, SiS
Anna Lind, MUCF

§ 5 Val av tre sekreterare för kongressen avslutades 13:37

Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

till sekreterare välja:

Anette Brogren, förbundskansliet
Joel Degols, förbundskansliet
Anitha Svantesson, förbundskansliet

Inga ytterligare förslag fanns

Kongressen beslutade
att

i enlighet med förbundsstyrelsens förslag välja

Anette Brogren, förbundskansliet
Joel Degols, förbundskansliet
Anitha Svantesson, förbundskansliet

§ 6 Val av protokolljusterare avslutades 14:13

Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

Under kongressens kommer att upprättas ett ojusterat protokoll dag för dag (snabbprotokoll). Efter
kongressen redigeras dessa snabbprotokoll till ett beslutsprotokoll.

Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att kongressordförandena justerar beslutsprotokollet

Kongressen beslutade
att

i enlighet med förbundsstyrelsens förslag välja

till protokolljusterare

§ 7 Val av rösträknare avslutades 14:14

Kongressen beslutade
att

i enlighet med förbundsstyrelsens förslag välja

Maria Rahm Andersson
Maria Persson
Jens Skoglund
Royne Andersson, Skogsstyrelsen

§ 8 Beslut om dagordning och arbetsordning avslutades 14:14

Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att fastsälla dagordningen enl FS förslag.

Inga ytterligare förslag fanns

Kongressen beslutade i enlighet med FS förslag

§ 8.1 Dagordning avslutades 14:14

Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att
fastställa dagordningen enl FS förslag

Inga ytterligare förslag fanns

Kongressen beslutade i enlighet med FS förslag

§ 8.2 Arbetsordning avslutades 14:16

Kongressen beslutade
att

fastställa arbetsordning i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.

§ 9 Beslut om ekonomisk ersättning med mera till kongressens ombud

Kongressen beslutade
att
kongressens ombud

i enlighet med förbundsstyrelsens förslag fastställa ekonomisk ersättning t

§ 10 Val av ledamöter i eventuella utskott

Kongressen beslutade

att

välja ledamöter i utskott i enlighet med förbundsstyrelsens förslag (se bilaga).

§ 11 Förbundstyrelsens verksamhetsberättelser för 2015

Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att verksamhetsberättelse för 2015 godkänns och läggs till handlingarna.

Inga ytterligare förslag
Kongressen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 12 Revisorernas berättelse för 2015

Bengt Karlsson, Föredragande.
Alena Berzngi
Thomas Lönnström, Earnst and young

Kongressen beslutade
att lägga revisorerna berättelse till handlingarna

§ 13 Beslut om ansvarsfrihet

Revisionerne tillstyrker att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2015

Kongressen beslutade
att ge FS ansvarsfrihet

§ 14 Förbundsstyrelsens förslag till ekonomiska ersättningar, arvoden samt etiskt förhållningssätt
inom förbundet avslutades
Siv Norlin, Föredragande (14:32 - 14:37)
14:52

Peter Karlsson, 24 (14:37 - 14:38)
Bosse Olsson, 120 (14:38 - 14:39)
Siv Norlin, 4 (14:39 - 14:42)
Björn Andersson, 108 (14:42 - 14:43)
Siv Norlin, 4 (14:43 - 14:44)
Björn Andersson, 108 (14:44 - 14:45)

Kongressen beslutade
att

anta FS förslag med följande tillägg:

"tar avstånd från antidemokratiska krafter"
"att välja leverantörer med kollektivavtal där så är möjligt"

§ 15 Förbundsstyrelsens förslag beträffande Vison och verksamhetsinriktning 2017-2020

Britta Lejon, Tom Johnsson och Peter Lennartsson föredrar §15

§15.1

Kjell Nilsson, 75
Motivering till ordvalen - Tillsammans
Yrkande: Stryk "inte enbart individens vinning" i motiveringen av "Tillsammans", så att motiveringen
blir följande:

"Tillsammans - ett ST, vår gemensamma kraft och styrka är kollektivet"
Kjell Nilsson ordningsfråga.

§ 15.1.2 Så jobbar vi öppnades 15:33
Inga yrkanden utöver FS förslag

§ 15.1.3 Detta är vi öppnades 15:33

Kongressen beslutar att remittera till utskotten

§ 15.1.4

#2 - Kjell Nilsson, 75
Myndigheter och opinionsbildning 1
Yrkande: att fjärde att-satsen ändras till följande:

"att det ska tydliggöras att myndigheter och statliga bolag omfattas av samma krav på saklighet och
opartiskhet och att de därför inte bör ägna sig åt politisk opinionsbildning"

#3 - Kjell Nilsson, 75
Myndigheter och opinionsbildning 2

Yrkande: Tillägg av ordet "myndigheterna" på tre ställen på sidan 12, andra stycket, så att stycket får
följande lydelse:

"Myndigheterna och de statliga bolagen, likt alla andra som arbetar på det allmännas uppdrag,
behöver värna vår gemensamma värdegrund, en värdegrund där opartiskhet och saklighet är viktiga
ledord. Regeringen och de statliga bolagen själva behöver därför se över sitt medlemskap i Svenskt
Näringsliv - en organisation som investerar stora belopp i politisk opinionsbildning. Regeringen
behöver även ta ett bredare grepp över hur myndigheterna och de statliga bolagen arbetar med sitt
informationsarbete genom att förtydliga den ägarpolicy som finns för statliga bolag och ta fram
tydliga riktlinjer för myndigheters och statliga bolags direkta och indirekta opinionsbildning."

#4 - Helena Rohdén, 72
Kapitel 1 Ett jämställt och inkluderande arbetsliv
Texten under rubriken "Ett jämställt och inkluderande arbetsliv" kapitel 1, sidan 18.

Yrkande 1: att tillföra följande stycke som inledande text, direkt under rubriken:

STs mål är ett jämställt och inkluderande arbetsliv där alla, oavsett bakgrund, identitet och position
på arbetsmarknaden, blir respekterade och välkomnas. Alla ska ha rätt till lika möjligheter i
arbetslivet. Alla former av diskriminering ska motverkas, oavsett om diskrimineringen är strukturell
eller individuell. ST ska vara både stödjande och pådrivande i arbetet att skapa arbetsplatser öppna
för alla. För att åstadkomma detta ska vi utveckla fackliga strategier och metoder samt öka
kunskapen i frågorna bland förtroendevalda.

Yrkande 2: att utskotten diskuterar hur beskrivningarna av diskrimineringsgrunderna kan uppfattas
när de inte är tydligt kopplade till en facklig politisk vision

ST inom universitets- och högskoleområdet

#5 - Annika Aronsson, 68
God arbetsmiljö
Detta vill vi:
S. 17 God arbetsmiljö
Yrkande på strykning av "för både kvinnor och män" att bytas ut till alla.
Samt tillägga ordet inkluderande, före ergonomiskt utvecklade.
Samt strykning av mellanrubriken "Arbetsorganisation och arbetsledning".

#6 - Sonja Björnlund, 71
Yrkande om förändring av text i Visions- och verksamhetsinriktning 2017-2020 sid 18 "Ett gott
ledarskap"

Yrkande att förändra texten enligt följande:

Under rubriken "Ett gott ledarskap"

Ett hållbart arbetsliv kräver att ledarskapet ges goda förutsättningar att fungera väl. STs
arbetsmiljöundersökningar visar att brister i ledarskap, vid sidan av stress och press samt att ha ett
litet inflytande över de egna arbetsuppgifterna, är vanliga orsaker till att arbetsmiljöproblem uppstår
bland anställda och en undersökning från Arbetsmiljöverket visar att många chefer har en hög
arbetsbelastning. Chefer i statliga myndigheter, bolag och affärsverksamhet måste ges fullgoda
möjligheter att kunna göra sitt jobb vilket kräver olika stöd, till exempel ett fullvärdigt administrativt,
socialt och informativt stöd.

ST inom Universitets- och högskoleområdet
Sonja Björnlund

Daniel Granath, 123 (15:46 - 15:47)
#8 Krav på kollektivavtal
15.1.4, 7:e Att-satsen.
Kan det räcka att kräva villkor motsvarande kollektivavtal?

Valkorporationen yrkar att frågan remitteras till utskott.

Gabriel Thott, 77 (15:47 - 15:48)
#9 Villkor för kärnverksamhet och administration
Yrkande:

Att i rubriken byta ut orden kärnverksamhet och administration verksamhetsöverlåtelse

samt ändra och byt ut ordet kärnverksamhet i 3:e meningen till " administration ska samordnas eller
verksamhet flyttas..."

Argument:

Begreppet kärnverksamhet bör undvikas eftersom det ofta används i samband med begreppet
stödverksamhet och därmed signalerar
att det skulle finnas två olika huvudnivåer av arbetsuppgifter inom en och samma myndighet.

Ordf förslag remittera till utskotten
Kongressen beslutade enligt detta förslag.

§15.2

#1 - Helena Rohdén, 72
Kapitel 2 Yrkande om ny lydelse att-satser i Verksamhetsinriktning
KAPITEL 2 Verksamhetsinriktning 2017-2020
s.23 s.25 s.27 s.28

Yrkande på förändring av andra att-satsen på dessa fyra sidor

Förslag på ny lydelse i att-satserna:

att förbundsstyrelsen i årliga verksamhetsplaner ska lägga fast mätbara delmål genom preciserade
aktiviteter och uppdrag till förbundsstyrelsen samt förslag på aktiviteter och uppdrag till
avdelningsstyrelserna och de förtroendevalda på arbetsplatserna i enlighet med den föreslagna
verksamhetsinriktningen.

ST inom universitets- och högskoleområdet

Kongressen beslutade

att
skicka FS förslag till utskotten

§15.2.1

Kongressen beslutade
att
remittera FS förslag till utskotten, inga ytterligare yrkanden

§ 15.2.2 Lön och inflytande öppnades 15:57

#2 - Mikael Sandberg, 15
Tillägg i texten
ST inom arbetsförmedlingen yrkar bifall på att-satserna och ett tillägg i texten om att vi även i
fortsättningen ska arbeta för att ha valfrihetsmodell i våra framtida löneavtal.

#3 - EvaLena Moser, 69
Förstärka att det är alla medlemmar som ska ha en reallöneutveckling
sid 23 Lön och inflytande, i första stycket efter att-satserna, 6:e meningen

Yrkar att ordet Alla skjuts in i meningen enligt följande:
Alla medlemmar ska ha en reallöneutveckling över tid.....

Kongressen beslutade
att
skicka yrkandena till utskotten

§ 15.2.3 Hållbart arbetsliv öppnades

#1 - Annika Aronsson, 68
Hållbart arbetsliv
Hållbart arbetsliv
S. 26 sista stycket 1:à meningen och 2:a meningen
Yrkande att avsluta den första meningen med: , som på ett sätt som speglar sammansättningen för
samhället i övrigt.
Stryk orden "för människor med funktionsnedsättning eller utländsk bakgrund" och ändra till för alla.

#2 - Janne Backlund, 73
Yrkande ang. arbetstid, s.19-20 i ”Vision…”

ST inom universitet och högskolor yrkar att hela sista meningen i sista stycket under "Arbetstid,
övertid..." på s.19-20 ersätts med följande starkare skrivning:
ST vill med tydliga kollektivavtal reglera arbetsgivarens uttag av arbetstid från våra medlemmar när
kraven på ett flexiblare arbetsliv ökar. Alla medlemmar har rätt till en bra balans mellan arbete och
fritid och måste så långt möjligt skyddas mot överutnyttjande.

Kongressen beslutade
att
skicka yrkandena till utskotten

§ 15.2.4 Medlemsvärvning

#2 - Eva Taavo, 26
Medlemsvärvning
Yrkande: Vi yrkar att första att-satsen inte ska formuleras i siffror utan målet ska vara att alla
anställda inom STs organisationsområde ska ha hög kännedom om ST och alla har ska erbjudas
medlemskap.

#1 - Jenny Kingstedt, 99
Medlemsvärvning
ST inom SiS yrkar på att man förtydligar skrivelsen i 4 stycket på sidan 27 ang. Medlemsvärvning om
att antalet om 4000 är en nettoökning.
Jenny Kingstedt

Kongressen beslutade
att
remittera yrkandena till utskotten.

§ 15.2.5 Lokal facklig styrka öppnades 16:13

#1 - Åsa-Britt Edoff, 127
Lokal facklig styrka - ändringsyrkande och Tilläggsyrkande
Att vårt mål ska vara att vi har en fungerande arbetsplatsorganisation hos varje arbetsgivare och att
vi har fler och mer nöjda medlemmar.

Att ca 66 avdelningar med ungefär 3 500 medlemmar får delta i den demokratiska processen att
forma omfattningen och stödet till avdelningarna under kommande kongressperiod.

#2 - Marika Vesterberg, 76
Ändringsyrkande
Komplettering i 1.a att satsen -".. en fungerande facklig arbetsplatsorganisation..."

Ihopskrivning och ändring av 1,a och 2,a meningen (3,e stycket s28) till följande:
"Idag fungerar den fackliga arbetsplatsorganisationen bra på de flesta ställen, men inte på alla."
Samt strykning av hela 4,e meningen.

#3 - Nils-Owe Nilsson, 35
Ny att-sats
Att förbundsstyrelsen ger regionerna resurser för tvärfacklig verksamhet så att den kan utvecklas
lokalt till nytta för både nya och befintliga medlemmar

Kongressen beslutade
att
remittera yrkandena jämte FS förslag till utskotten

§ 15.3 Kapitel 3 Ekonomi

#2 - Ida Tideholt, 27
Tredje att-satsen behöver förtydligas att man avser en ökning av medlemsavgiften.

#3 - Fredrik Andersson, 13
Ekonomi
Att det sker förändringar i budgeten så att mer resurser avsätts till regionerna för stöd till det
lokallokala fackliga arbetet!

Annika Aronsson, 68 (16:23 - 16:25)
#1 Ekonomi
Yrkande på tillägg av en att-sats:

att det vid nästkommande förbundsstämma presenteras en detaljerad ekonomisk redogörelse för
hur resurserna fördelas i förhållande till verksamhetsinriktningen.

Kongressen beslutade
att
remittera yrkandena jämte FS förslag till utskotten

§ 15 Förbundsstyrelsens förslag beträffande Vison och verksamhetsinriktning 2017-2020
Förtydligande: FS förslag samt alla yrkanden skickas till utskottsbehandling.

§16.16 Motion 16. Byt ut ordet Facklig Förtroendeman mot Facklig förtroendevald (obs! ändrad
dagordning)

Ann-Christin Fällén, Föredragande, tillstyrker motionen från SMHI

Kerstin Vejdemo, 58, föredrog sin motion

#1 - Maria Rahn Andersson, 107
Avd. 304
Avdelning 304 yrkar på att inte ändra från förtroendeman till förtroendevald

yrkandena ställs mot varandra.

Kongressen beslutade
att
fastställa FS förslag att bifalla motion 16

§Beslut

Kongressen beslutar enligt
Kongressordförandens förslag att alla motnomineringar ska vara inkomna senast kl 17:30 på tisdagen
så att de finns tillgängliga i Easy Meet systemet för delegaterna senast kl 17:55.

§ xx Kongressen ajournerades kl 16:47

