Fackförbundet ST Framtidskongressen 2016
Dag 2 onsdag
Förhandlingarna återupptogs kl 09:09
§15
Gemensamma utskottets föredargande Thomas Åding (0910) föredarar vad utskottet kommit fram till:
09:26 Peter Lennartsson tackar det gemensaman utskottet och personal.
09:28 Britta Lejon. FS redo jämka sig med gemensamma utskottets förslag.

#1 - Britta Lejon, 1
FS ansluter sig till gemensamma utskottets förslag

Kongressen beslutade
att
anta FS reviderade förslag till

Kongressen beslutade
i enlighet med förslaget.

§1 Dagordningspunkt 15.1.1 Vår vision
Kongressen beslutade
i enlighet med förslaget.
§2 Dagordningspunkt 15.1.2 Så jobbar vi
Kongressen beslutade
i enlighet med förslaget.
§3 Dagordningspunkt 15.1.3 Detta är vi
Kongressen beslutade
i enlighet med förslaget.

§4 Dagordningspunkt 15.1.4 Detta vill vi
Kjell Nilsson, 75 (09:40 - 09:41)
Björn Andersson, 108 (09:41 - 09:42)
att fler förtroendevalda visar vart vi står som förtroendevalda, tex deltar i Pridetåg

Anna Rönmark, valkorp
15.1.4
Jag anser att texten ang ledarskap och chefer, under "Ett gott ledarskap" bör
kompletteras om kunskapskrav i enlighet med den nya AFS:en.
Anna Malmborg, 101 (09:47 - 09:48) Transportstyrelsen
Britta Lejon, Föredragande (09:49 - 09:50) FS yrkar avslag eftersom de två tidigare yrkandena är för otydliga.
Daniel Granath, 123 (09:51 - 09:52) SPV
Kollektivavtal
Sid 10, 7:e att-satsen

Ändringsyrkandena att krav på kollektivavtal ska gälla vid upphandling av svenskregistrerade företag, annars krav på
motsvarande villkor från företag i andra länder.

Kjell Nilsson, 75 (09:53 - 09:54)
yrkar på bifall för FS förslag/ursprungliga förslaget
Britta Lejon, Föredragande (09:54 - 09:55)

Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att avslå Rönmarks yrkande.
Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att avslå Daniel Granaths yrkande.

Kongressen beslutade
att bifalla gemensamma utskottets jämkade förslag till texten "Detta vill vi" i sin helhet.

§5 15.2 Kapitel 2 Verksamhetsinriktning 2017-2020

Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anta gemensamma utskottets förslag till kapitel 2 verksamhetsinriktning.

Inga ytterligare förslag fanns

Kongressen beslutade
att anta gemensamma utskottets förslag till kapitel 2 verksamhetsinriktning.

§6 15.2.1 Detta ska vi göra
Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anta gemensamma utskottets förslag till kapitel (fem??)xx verksamhetsinriktning.

Inga ytterligare förslag fanns
Kongressen beslutade
att anta gemensamma utskottets förslag till kapitel 2 verksamhetsinriktning.

§7 15.2.2 Lön och inflytande
Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anta gemensamma utskottets förslag till hela kapitel 5 verksamhetsinriktning.

Inga ytterligare förslag fanns
Kongressen beslutade
att anta gemensamma utskottets förslag till (lön och inflytande)

§8 15.2.3 Hållbart arbetsliv

0:08
Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anta gemensamma utskottets förslag till skrivningar om Hållbart arbetsliv
Inga ytterligare förslag fanns
Kongressen beslutade
att anta gemensamma utskottets förslag till skrivningar om Hållbart arbetsliv

§9 15.2.4 Medlemsvärvning
Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att
avslå Kingstedts yrkande samt bifalla gemensamma utskottets jämkade förslag till
skrivningar om medlemsvärvning (dubbelkolla)
Jenny Kingstedt, 99 (10:13 - 10:14)
#3 Medlemsvärvning
ST inom SiS yrkar på att texten på sid 27, 4:e stycket, ang medlemsvärvning ändras till:
"Konsekvensen av vårt mål att förbundet ska göra en nettoökning av minst 4000 yrkesaktiva per år..." - dvs. stryka
"värva så att vi växer med".

Britta Lejon, Föredragande (10:16 - 10:17)
FS och gemensamma utskottet kan jämka sig med Kingstedts förslag.
Inga ytterligare förslag fanns
Kongressen beslutade
att
anta skrivningen om medlemsvärvning med Kingstedts ändringsyrkande.

§10 15.2.5 Lokal facklig styrka
Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att
anta gemensamma utskottets jämkade förslag till skrivningar om lokal facklig styrka.
Åsa-Britt Edoff, 127 (10:22 - 10:25)
#4 Lokal facklig styrka - tilläggsyrkande
Att representanter från Valkorporationen får delta i den demokratiska processen att forma omfattning och stöd till
avdelningar under kongressperioden.

Britta Lejon, 1 (10:25 - 10:27)
Britta Lejon, FS, yrkar ändå avslag eftersom det skulle peka ut Valkorporationen på ett olyckligt
sätt. Alla delar av ST ska självklart delta.
Inga ytterligare förslag fanns
Kongressen beslutade
att
avslå Edoffs yrkande.
samt
att
anta gemensamma utskottets förslag till skrivningar om lokal facklig styrka.

§11 15.3 Kapitel 3 Ekonomi
Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att
anta gemensamma utskottets jämkade förslag till skrivningar i Kapitel 3 Ekonomi.
Inga ytterligare förslag fanns
Kongressen beslutade
att anta gemensamma utskottets jämkade förslag till skrivningar i Kapitel 3 Ekonomi.
Kongressen beslutade
att med alla jämkningar bifalla dokumentet i sin helhet

§12 Motion 18. Medlemsavgifterna öppnades 10:33
RK yrkar
att avdelningen får undantag från systemet att avvara
Britta Lejon, Föredragande (10:35 - 10:35)
delar av medlemsavgifterna till värvningsaktiviteter.
Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att
avslå motionen.
Inga ytterligare förslag fanns
Kongressen beslutade
att
avslå motionen.

§13 Motion 19. Anslagsberäkning
PostNord yrkar
att systemet för beräkning av anslag ses över med inriktning att ett nytt system införs
från den 1 januari 2018.
att en arbetsgrupp bestående av representanter från FS och från olika avdelningar
utses som fram till förbundsstämman 2017 utarbetar ett förslag.
att inriktningen för gruppen är att minska kostnaderna för overhead och öka anslaget
till avdelningarna till 25 procent av erhållna medlemsavgift. Detta för att främja det
viktiga medlemsnära arbetet och framtida värvningsarbete.
Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att
avslå motionen.
Ann-Katrin Broman, 59 (10:39 - 10:42)
#1 Motion 19 Anslagsberäkning
Denna motions att-satser justeras till följande:
- att en arbetsgrupp snarast tillsätts bestående av representanter från FS och lämpligt antal Avdelningar vars uppgift
blir att skyndsamt se över fördelningsmodellen
- att motion 19 utgör ett underlag för arbetsgruppen

Ing-Marie Nilsson, Föredragande (10:42 - 10:45)

Det är ingen brist på pengar i avdelningarna, speciellt i de stora. FS yrkar på avslag för motion 19.
Inga ytterligare förslag fanns
Kongressen beslutade i enlighet med FS förslag att avslå både motionen och de justerande
yrkandena.

§14 Motion 6. Stärk den fackligt ideologiska offensiven mot den antifackliga
arbetsgivarpolitiken och öka medlemmarnas engagemang
Motionären Forskning och Tillväxt yrkar att kongressen beslutar
att
ST initierar en facklig ideologisk kampanj för våra medlemmars intressen, det kan
gälla trygga och långsiktigt hälsosamma arbetsplatser, löneökningar, pensioner som går att leva
på samt,
att
ST verkar för att TCO också prioriterar de fackligt ideologiska frågorna i
opinionsbildningen,
att
STs interna arbetsformer utvecklas för att stärka medlemmarnas inflytande och öka
vårt fackliga engagemang, som ett botemedlet mot att en antifacklig politik får ökat stöd,
att
STs förbundsstyrelse initierar en facklig ideologisk förnyelse och möjliggör att vidga
de fackliga frågor vi arbetar med lokalt och på förbundsnivå. Alla vill kanske inte förhandla om
lokala frågor utan några vill kanske istället engagera sig för integration, jämställdhet etc.
Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att
anse motionen besvarad.
Thomas Åding, 29 (10:49 - 10:54)
#1 Yrkar att kongressen stödjer de tre första att-satserna i motionen.
Marika Vesterberg, 76 (10:54 - 10:55)
#2 Bifall i sin helhet
Utifrån motionärens yrkande och förbundsstyrelsens svar.

Tracy Hoffman, 121 (10:55 - 10:55)
#3 Vi yrkar på att andra att-satsen i motionen ska bifallas "att ST verkar för att TCO också
prioriterar de fackliga ideologiska frågorna i opinionsbildningen" i övrigt delar vi FS
bedömning att motionen i övrigt ska anses besvarad.
Tobias Bjerman, Föredragande (10:56 - 10:59)
Man kan tycka att FS svar är tråkigt. Vi håller med om att det är våra ideologiska grundbultar. Vi
besvarar motionen mot bakgrunden att vi tycker att vi har gjort saker och fortfarande gör saker. FS
delar motionens intentioner. Men att bifalla att-satserna skulle vara som att säga att vi ingenting
hade gjort, men det har vi.
Inga ytterligare förslag fanns
Omröstning

Kongressen beslutade efter omröstning
att
första att-satsen ska anses besvarad då sittande kongressordföranden Anna Lind har
utslagsröst.

Omröstning

Kongressen beslutade efter omröstning
att
bifalla motionens andra att-sats.

Omröstning

Kongressen beslutade efter omröstning
att
bifalla tredje att-satsen.

Kongressen beslutade

att

anse fjärde att-satsen besvarad.

§15 Dagordningspunkt 16.7 Motion 7. Lagstadgad arbetstidsförkortning
Universitets- och högskoleområdet yrkar
att
ST aktivt driver kravet på en lagstadgad arbetstidsförkortning.
Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att
anse motion 7 besvarad.
Gabriel Thott, 77 (11:23 - 11:26)
#1 Att besluta bifall i sin helhet
Det är en viktig klassfråga att arbetstidsförkortningen är lagstadgad och inte avtalsstyrd. Annars
kommer bara de starkaste grupperna att få arbetstidsförkortning. ST har redan beslutat om detta,
på förra kongressen. Men FS har inte fått mycket gjort. Jag yrkar på bifall för att-satsen i sin helhet.
Tobias Bjerman, Föredragande (11:26 - 11:31)
Här har FS inte lyckats. Det är svårt att driva frågan genom lagförändring. Det betyder inte att vi
inte ska försöka, men vi tror att vi i första hand ska pröva avtalsvägen. Det finns en risk att
arbetstidsförkortning leder till lönedumpning. Tidigare försök har visat varierande resultat. Detta var
en viktig fråga på Avtalsrådet för AGV-området. FS anser därför motion 7 besvarad, men yrkar
bifall för motion 8.
Gabriel Thott, 77 (11:31 - 11:32)
Det är inte fel att gå avtalsvägen. Men det här handlar om opinionsbildning. Det finns ingen fara för
låglönedumpning.
Helena Rohdén, 72 (11:32 - 11:33)
En viktig jämställdhetsfråga. Kvinnor deltidsarbetar mycket oftare.
Tobias Bjerman, Föredragande (11:33 - 11:34)
Det finns inga motsättningar i sak. Vi vill arbeta med frågan, men avtalsvägen i enlighet med den
svenska modellen. ST äger inte frågan om lagstiftning.
Gabriel Thott, 77 (11:34 - 11:34)
Vi stödjer givetvis motion 8 också, men vi tycker att det är att fega ur att inte även bifalla motion 7.
Anna Rönmark, 124 (11:35 - 11:36)
Med lagstiftad arbetstidsförkortning kan man faktiskt åstadkomma kortare tider för barnen på
dagis.
Tobias Bjerman, Föredragande (11:36 - 11:37)
FS säger inte att vi bara ska gå avtalsvägen. Vi motsätter oss inte motion 7, men anser den
besvarad.
Debatten avslutad.

Kongressen beslutade genom omröstning,
besvarad.

i enlighet med FS förslag, att anse motion 7

§16 Dagordningspunkt 16.8 Motion 8. Arbetstidsförkortning
Försäkringskassans yrkande:
att förbundet mer aktivt skall arbeta för förkortad arbetstid

att förbundet skall redovisa hur de planerar att arbeta med frågan och hur det går
Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att
bifalla motionen i sin helhet.
Inga ytterligare förslag fanns
Kongressen beslutade
att
bifalla motion 8 i sin helhet.

§17 Dagordningspunkt 24 Uttalande om ett arbetsliv för alla
Tom Johnsson, Föredragande (11:42 - 11:44)
Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att
anta uttalandet om ett arbetsliv för alla.
Helena Rohdén, 72 (11:45 - 11:46)
(önskar en ändring om att det ska stå "alla")
Tom Johnsson, Föredragande (11:47 - 11:47)
FS vill diskutera igenom den kloka synpunkten och återkommer.

§18 Dagordningspunkt 16.9 Motion 9. Välfärd-socialförsäkringar
Försäkringskassan yrkar
att
ett arbete görs inom förbundet för att stimulera till diskussion i frågor som rör
socialförsäkringar, inklusive arbetslöshetsförsäkringen och övrig välfärd,
att
arbetet ska leda till ställningstaganden som ST kan använda i påverkanssyfte

Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att
bifalla motion 9
Thomas Åding, 29 (11:50 - 11:51)
tackar för FS förslag
Inga ytterligare förslag fanns
Kongressen beslutade
att
bifalla motion 9 i sin helhet.

Ajournering
Kongressen beslutade kl 11:55
att ajournera förhandlingarna för lunch.
Förhandlingarna återupptas kl 13:00.

Kongressförhandlingarna återupptogs
Britta Lejon hälsar Niklas Hjert, förhandlingschef på Unionen och PTK, välkommen.
Niklas Hjert talar på temat lönebildning. Frågestund.

§19 Dagordningspunkt 17 Det lönepolitiska arbetet under kongressperioden
2017-2020

Britta Lejon, Föredragande (13:56 - 14:06)
Vi får godkänt av medlemmarna i det lönepolitiska arbetet, men det räcker inte. ST måste
uppfattas som starkt i lönefrågorna. Vårt arbete för siffror och inflytande i avtalen är fungerande
metoder, men det räcker inte. Det måste vara en transparent och tydlig lönepolitik. Vi måste börja
arbetet med att ställa frågor till medlemmar och förtroendevalda vilken lönepolitik de vill ha, vilket
behov av stöd de har. Detta är en av förbundets viktigaste framtidsfrågor.
Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att
ta fram ett program till senast 2020.
Frågan får vänta till efter personvalen.

(Dagordningspunkt 24, fortsättning
Tom Johnsson, Föredragande (14:07 - 14:07)
Återkommer till uttalandet "Låta fler vara med i arbetslivet". FS beslutade justera uttalandet i
enlighet med yrkandet från Helena Rohdén: "En del får inte ens chansen att starta ett yrkesliv och i
Scverige behövs alla och alla människor vill bidra"
Inga ytterligare förslag fanns
Kongressen beslutade
att
anta det jämkade uttalandet i enlighet med FS förslag

Hela kongressen ställer sig upp för fotografering

§20 Dagordningspunkt 19 Personval
Lisbeth Häggberg sammankallande i valberedningen berättar om hur valbereningen arbetat.
Kongressordföranden lämnar ordet fritt
Tony Moros, 83 (14:20 - 14:21)
För bolagen finns bara en representant i valberedningens förslag. Vi kan inte bara ha folk från
statliga sidan i förbundsstyrelsen. I stället har FK fått två platser.
Lisbeth Häggberg, Föredragande (14:21 - 14:23)
Vi har intervjuat och tagit hänsyn till antal nomineringar. En avdelning, som FK, kan ha två
personer i FS, annars skulle det inte gå att förnya FS utan förlorad kompetensöverföring.
Tony Moros, 83 (14:23 - 14:24)
Vi anser inte att valberedningen gjort en grundlig prövning.

Dagordningspunkt 19.1 Val av förbundsordförande
Valberedningens förslag till
Förbundsordförande Britta Lejon (inga motnominerade)
Kongressen beslutade
att
välja Britta Lejon till förbundsordförande. Beslutet är enhälligt.

Dagordningspunkt 19.2 Val av första vice ordförande
Valberedningens förslag till

Förste vice ordförande Peter Lennartsson, Avd 213 Flygledningen
Inga motnomineringar
Kongressen beslutade
att
välja Peter Lennartsson

Dagordningspunkt 19.3 Val av andra vice ordförande
Valberedningen föreslår kongressen att till
Andre vice ordförande välja Tom Johnson, Avd 107 Polisen
En motnominering har inkommit
Thord Jansson, 97 (14:30 - 14:33)
#1 ST inom SiS nominerar Tobias Bjerman, Avd 235 SiS
Karin Svenning, 39 (14:34 - 14:34) yrkar bifall för valberedningens förslag.
Zenita Eriksson, 106 (14:34 - 14:35) yrkar bifall för valberedningens förslag.
Inga ytterligare förslag fanns
Personval
Val av andre vice ordförande
Tom Johnsson, Polisen: 98
Tobias Bjerman, SiS: 26
Röstberättigade: 126
Angivna röster: 124
Ej angivna röster: 2
Blanka röster: 0

Kongressen beslutade
att till andre vice ordförande välja Tom Jonsson

§21 Dagordningspunkt 20 Val av nio övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
Lisbeth Häggberg föredrar valberedningens förslag:
Annika Aronsson, Avd 214 Universitets-och högskoleområdet
Elisabeth Åsa Hole, Nämnden för statligt stöd till trossamfund , Valkorpen
Linda Englund, Avd 103 Skatteverket
Mikael Sandberg, Avd 101 Arbetsförmedlingen
Per-Åke Alenius, Avd 208 PostNord
Sanna Norblad, Avd 229 Migrationsverket
Siv Norlin, Avd 102 Försäkringskassan
Thomas Åding ,Avd 102 Försäkringskassan
Tobias Bjerman, Avd 235 SiS

Tre motnomineringar har inkommit:
Stefan Bieder, Spårttrafiken
Per Sunneborn, Kriminalvården
Annelie Gårdbäck, CSN
Tony Moros, 83 (14:44 - 14:47)
#1 Avdelning 220 spårtrafiken
Avdelning Spårtrafik vill nominera Stefan Bieder som ordinarie ledamot och även som ersättande i fall han inte
kommer in som ordinarie

Maria Rahn Andersson, 107 (14:47 - 14:50)
#2 Avdelning 304 Kriminalvård

Avdelning 304 inom kriminalvård vill nominera Per Sunneborn så som ordinarie ledamot till Förbundsstyrelsen

Ulrica Fagerberg, 113 (14:50 - 14:51)
#3 Nominera till ordinarie ledamot
Avd 326, ST inom CSN, nominerar Anneli Gårdbäck till ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen

Anita Engvoll, 48 (14:51 - 14:52)
#4 Avd 201
Nominerar Stefan Bieder som ordinarie ledamot.

Björn Andersson, 108 (14:52 - 14:55)
#5 Avdelning 304
Önskar nominera Per Sunneborn som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen.

Karin Svenning, 39 (14:55 - 14:56)
#6 St inom polisen nominerar Per Sunneborn
Anders Tell, 30 (14:56 - 14:58)
pläderar för att Linda Englund, i enlighet med valberedningens förslag, blir omvald till ordinarie
ledamot i FS.
Kristofer Björklund, 62 (14:58 - 14:59)
pläderar för att Per-Åke Alenius, i enlighet med valberedningens förslag, blir vald till ordinarie
ledamot i FS.
Bosse Olsson, 120 (14:59 - 15:00)
pläderar för att Elisabeth Åsa Hole, i enlighet med valberedningens förslag, blir omvald till ordinarie
ledamot i FS.
Alejandra P Carrasco, 70 (15:00 - 15:01)
#7 Bifall till valberedningens förslag
Peter Karlsson, 24 (15:01 - 15:02)
bifall till valberedningens förslag.
Johan Eklund, 18 (15:02 - 15:03)
pläderar för att Mikael Sandberg, i enlighet med valberedningens förslag, blir vald till ordinarie
ledamot i FS.
Jenny Kingstedt, 99 (15:03 - 15:03)
yrkar bifall för valberedningens förslag.
EvaLena Moser, 69 (15:03 - 15:06)
#8 Tillstyrker valberedningens förslag
Yrkar bifall till valberedningens förslag samt pläderar särskilt för Annika Aronsson.

Fredrik Bergman, 89 (15:06 - 15:07)
yrkar bifall för valberedningens förslag samt pläderar särskilt för Sanna Norblad.

Inga ytterligare nomineringar fanns
Votering är begärd. Valsedeln innehåller tolv namn. Ombuden måste rösta på minst ett och som
mest nio namn.
Personval
Nio ledamöter i förbundsstyrelsen
Sanna Norblad, Migrationsverket: 95
Mikael Sanberg, Arbetsförmedlingen: 89

Per-Åke Alenius, PostNord: 87
Annika Aronsson, Universitet- och högskoleområdet: 85
Tobias Bjerman, SiS: 82
Elisabeth Åsa Hole, Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Valkorpen : 78
Linda Englund, Skatteverket: 76
Thomas Åding, Försäkringskassan: 70
Per Sunneborn, Kriminalvården: 67
Siv Norlin, Försäkringskassan: 67
Stefan Bieder, Spårtrafiken: 39
Anneli Gårdbäck, CSN: 22
Röstberättigade: 126
Angivna röster: 124
Ej angivna röster: 2
Blanka röster: 0

Den nionde platsen har samma röstetal. 67 mot 67. Därför görs ett nytt val mellan
kandidaterna Siv Norlin och Per Sunneborn.
Valsedeln innehåller dessa två namn. Ombuden kan rösta på ett namn.

Tony Moros, 83 ställde en ordningsfråga.
Ordningsfråga. Hittar inte sina egna yrkanden. Får teknisk hjälp. Problem löst.
Personval
Nionde plats i Förbundsstyrelsen
Per Sunneborn, Kriminalvården: 84
Siw Norlin, Försäkringskassan: 40
Röstberättigade: 126
Angivna röster: 124
Ej angivna röster: 2
Blanka röster: 0

Kongressen beslutade
att välja följande till ordinare ledamöter till förbundsstyrelsen:
Nio ledamöter i förbundsstyrelsen
Sanna Norblad, Migrationsverket:
Mikael Sanberg, Arbetsförmedlingen:
Per-Åke Alenius, PostNord:
Annika Aronsson, Universitet- och högskoleområdet:
Tobias Bjerman, SiS:
Elisabeth Åsa Hole, Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Valkorpen :
Linda Englund, Skatteverket:
Thomas Åding, Försäkringskassan:
Per Sunneborn, Kriminalvården:

§22 Dagordningspunkt 21 Val av ersättare i förbundsstyrelsen öppnades 15:27
Punkten ajournerades

§23 Det lönepolitiska arbetet under kongressperioden 2017-2020
Yrkanden
Bosse Olsson, 120 (15:33 - 15:34)
#1 Lönepolitiska arbetet
Valkorporationen lägger följande tilläggsyrkande;
Att en omvärldsbevakning och analys görs med inriktning på hur makt och inflytande kan öka.

(Thomas Åding, 29 (15:34 - 15:37) "Det är en viktig fråga")

Kjell Nilsson, 75 (15:37 - 15:39)
#2 Förslag till ny formulering det lönepolitiska arbetet
Yrkanden:
1. Att ändra att-satser på sidan 3 till följande:
"Att utveckla den lönepolitiska plattformen utifrån Bilaga 1 och Verksamhetsinriktning
2017-2020."
2. Att hela sidan 4 och 5 stryks.

Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att en omarbetad och uppdaterad lönepolitik, med utgångspunkt i detta dokument,
tas fram till kongressen 2020.
att en omvärldsbevakning och analys görs med inriktning på hur makt och
inflytande kan öka.
att ändra att-satser på sidan 3 till följande: "Att utveckla den lönepolitiska
plattformen utifrån Bilaga 1 och Verksamhetsinriktning 2017-2020."
Inga ytterligare förslag fanns
Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla tilläggsyrkande #1
Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla tilläggsyrkande #2 1: att sattsen
Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att avslå tilläggsyrkande #2 2: att sattsen

§23 Dagordningspunkt 21 Val av ersättare i förbundsstyrelsen
Lisbeth Häggberg, Föredragande (14:41 - 14:43)
Valberedningen återkom med nytt förslag:
Siv Norlin
Nina Gustafsson Åberg
Annelie Gårdbäck
Anna Lind
Theresia Dissel
Kjell Nilsson
Ytterligare nominerade:
Thord Jansson
Stefan Bieder
Anita Engvoll
Fredrik Andersson
Paul Karlsson
Tony Moros, 83 (15:59 - 16:02) pläderar För Stefan Bieder
Anita Engvoll, 48 (16:02 - 16:05) pläderar för Stefan Bieder och Anita Engvoll
Karin Svenning, 39 (16:05 - 16:07) pläderar för Paul Karlsson
Åsa Johansson, 14 (16:07 - 16:08)
#1 St inom Arbetsförmedlingen nominerar Fredrik Andersson som ersättare

Kristofer Björklund, 62 (16:08 - 16:08) pläderar för Theresia Dissel
Peter Karlsson, 24 (16:08 - 16:09) pläderar för Siv Norlin
Ulrica Fagerberg, 113 (16:09 - pläderar för Annelie Gårdbäck
Janne Backlund, 73 (16:11 - 16:13) pläderar för Kjell Nilsson
Jenny Kingstedt, 99 (16:11 - 16:11) pläderar för Thord Jansson
#4 Yrkar bifall till valberedningens förslag!
Bosse Olsson, 120 (16:13 - 16:14) pläderar för Stefan Bieder och Anna Lind
Votering och sluten omröstning begärd.

Valsedeln innehåller elva namn. Ombuden måste rösta på minst

ett och som mest sex namn.
Personval
Val av sex ersättare
Anna Lind, Myndigheten för ungdoms- och civisamhällesfrågor : 87
Siv Norlin, Försäkringskassan: 82
Anneli Gårdbäck, CSN: 78
Stefan Bieder, Spårtrafik: 66
Nina Gustafsson, Riksrevision: 64
Kjell Nilsson, Universitet- och högskoleområdet: 45
Theresia Dissel, PostNord: 45
Fredrik Andersson, Arbetsförmedlingen: 29
Paul Karlsson, Polisen: 28
Anita Engvoll, Regeringskansliet: 25
Thord Jansson , SiS: 21
Röstberättigade: 126
Angivna röster: 124
Ej angivna röster: 2
Blanka röster: 0

Den sjätte platsen har samma röstetal. 45 mot 45. Därför görs ett nytt val mellan
kandidaterna Kjell Nilsson och Theresia Dissel.
Valsedeln innehåller dessa två namn. Ombuden kan rösta på ett namn.
Personval
Nytt val
Theresia Dissel, PostNord: 71
Kjell Nilsson, Universitet och högskoleområdet: 52
Röstberättigade: 126
Angivna röster: 123
Ej angivna röster: 3
Blanka röster: 0

Kongressen beslutade
att välja följande ersättare till förbundsstyrelsen (i fallande ordning):
Anna Lind, Myndigheten för ungdoms- och civisamhällesfrågor :
Siv Norlin, Försäkringskassan:
Anneli Gårdbäck, CSN:
Stefan Bieder, Spårtrafik:
Nina Gustafsson, Riksrevision:
Theresia Dissel, PostNord:

§ 24 Dagordningspunkt 21.2 Fastställande av inbördes ordning mellan de
valda ersättarna fastställdes enligt punkten 21.1

§25 Dagordningspunkt 22 Val av revisorer öppnades 16:29
Lisbeth Häggberg, Föredragande (16:29 - 16:30)
Valberedningens förslag:
Ordinarie revisorer två stycken
Alena Berzngi, Avd 229 Migrationsverket
Lena Berntson, Avd 103 Skatteverket

Fredrik Andersson, 13 (16:30 - 16:30)
#1 Val av Revisor
Vi yrkar på att kongressen väljer Nils-Owe Nilsson Skatteverket som ordinarie revisor

Anders Tell, 30 (16:30 - 16:32) pläderar för Lena Berntson
Maria Bodsunder, 87 (16:32 - 16:33) Bifaller valberedningens förslag samt pläderar för Alena
Berzngi.
Marika Vesterberg, 76 (16:33 - 16:33)
Vi yrkar på att välja Nils-Owe Nilsson Skatteverket som ordinarie revisor

Inga ytterligare förslag fanns
Votering och sluten omröstning begärd.

Personval
Val av två revisorer
Alena Berzngi, Migrationsverket: 103
Lena Berndtson, Skatteverket: 76
Nils-Ove Nilsson, Skatteverket: 56
Röstberättigade: 126
Angivna röster: 122
Ej angivna röster: 4
Blanka röster: 0

Kongressen beslutade
att välja följande personer till ordinarie revisorer
Alena Berzngi, Migrationsverket:
Lena Berndtson, Skatteverket:

§26 Dagordningspunkt 22.2 Val av två revisorsersättare
Lisbeth Häggberg, Föredragande (16:38 - 16:39)
Valberedningens förslag Ersättare två stycken i ersättarordning
1 Viola Jigmyr, Avd 235 SIS
2 Jeanette Väfors, Avd 114 Lantmäteriet

Karin Svenning, 39 (16:39 - 16:40)
#1 ST inomPolisen nominerar Kjell Haglund som revisorsersättare
Inga ytterligare förslag fanns
Votering och sluten omröstning begärd.

Personval
Val av två revisorersättare
Jeanette Väfors, Lantmäteriet: 100
Viola Jigmyr, SiS: 96
Kjell Haglund, Polisen: 43
Röstberättigade: 126
Angivna röster: 123
Ej angivna röster: 3

Blanka röster: 0

Kongressen beslutade
att välja följande personer till revisorersättare (inbördes ordning gäller)
Jeanette Väfors, Lantmäteriet:
Viola Jigmyr, SiS:

§27 Dagordningspunkt 22.3 Fastställlande av inbördes ordning
Se ordningen för ersättarna under punkt 22.2

kl 16:47 Paus
Britta Lejon uppmärksammar en rad internationella gäster.
Jurij (efternamn) från Ukraina håller ett kort anförande och tackar för gott samarbete fackförbunden
emellan.

Ajournering
Kongressen beslutade kl 16:55
att ajournera förhandlingarna för medlemsfest.
Förhandlingarna återupptas på torsdagen kl 09:00

