
Dagordning för Svenska Målareförbundets kongress den  

21-23  augusti 2019 på Quality Hotel Globe i Stockholm 

 

1. Kongressen öppnande 

 

2. Parentation 

 

3. Ombudsförteckning 

Förslag:  att kongressen beslutar fastställa ombudsförteckningen,  

 jämte röstlängd för 2019 års ordinarie kongress 

 

4. Fastställande av: 

 4.1) Dagordning  

Förslag:  att kongressen beslutar fastställa förbundsstyrelsens  

  förslag till dagordning 

4.2) Arbetsordning 

Förslag:  att kongressen beslutar fastställa förbundsstyrelsens förslag till arbetsordning 

 

4.3) Ersättning till ledamöter i kongressen(Reseersättningar och 

Traktamenten) 

Förslag:  att kongressen beslutar tillämpa förbundets uppdragsreglemente för 2019  

 

5. Val av mötesfunktionärer 

 5.1) Tre mötesordförande 

Förslag:  att kongressen  beslutar välja  

Martin Svensson, förbundsstyrelsen,  

Jenny Störvold, avdelning 10 samt  

Gabriella Lavecchia, vice förbundsordförande Seko 

till mötesordförande för 2019 års ordinarie kongress. 

                

 5.2) Två mötessekreterare 

Förslag:  att kongressen beslutar välja Peter Sjöstrand och Carina Challis som  

mötessekreterare 

 



 

 5.3) Tre rösträknare 

Förslag:   vid sammanträdet 

 

 5.4) Fyra ledamöter till beredningsutskottet 

Förslag: att kongressen beslutar välja Anders Andersson, ordförande,  

 Stefan Andersson, avdelning 2, Linda-Li Käld, avdelning 1 , samt  

 Lars Bergström, avdelning 10 som ledamöter i beredningsutskottet 

  

 5.5) Två presskontakter 

Förslag:  att kongressen beslutar välja Mikael Johansson och  

Jan Staaf. 

  

 5.6) Tre protokollsjusterare 

Förslag:  att kongressen beslutar välja Mötesordförandena som   

 protokollsjusterare av 2019 års kongressprotokoll 

  

6. 2018 års verksamheter 

6.1) Verksamhet och ekonomiskt resultat 

Förslag:  att kongressen beslutar godkänna förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och 

ekonomiska resultat för 2018. 

 

6.2) Pensionsstiftelsens verksamhet och ekonomiska resultat 

Förslag:  att kongressen beslutar godkänna pensionsstiftelsens verksamhet och  

ekonomiska resultat för 2018. 

 

6.3) Stipendiestiftelsens verksamhet och ekonomiska resultat 

Förslag:  att kongressen beslutar godkänna stipendiestiftelsens verksamhet och  

                     ekonomiska resultat för 2018. 

 

7. Revisorernas berättelser 

 

7.1) Förbundets verksamhet 

Förslag:  att kongressen beslutar anse revisionsberättelsen över förbundets verksamhet     



                     2018 föredragen. 

 

7.2) Pensionsstiftelsens verksamhet 

Förslag: att kongressen beslutar anse revisionsberättelsen över pensionsstiftelsen  

                      verksamhet 2018 föredragen. 

 

7.3) Stipendiestiftelsens verksamhet 

Förslag: att kongressen beslutar anse revisionsberättelsen över Stipendiestiftelsens 

                     verksamhet 2018 föredragen. 

 

 

8. Ansvarsfrihet och det ekonomiska resultatets hanterande 

8.1) för Förbundsstyrelsen 

Förslag: att kongressen beslutar bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 

     2018 år verksamhet och det ekonomiska resultatet, samt 

att notera till protokollet att förbundsstyrelsens ledamöter ej deltog i beslutet. 

 

8.2) för Pensionsstiftelsens styrelse 

Förslag: att kongressen beslutar bevilja pensionsstiftelsen  styrelseledamöter 

ansvarsfrihet för 2018 år verksamhet och det ekonomiska resultatet, samt 

att notera till protokollet att pensionsstiftelsen styrelseledamöter ej deltog i 

beslutet. 

 

8.3) för Stipendiestiftelsens styrelse 

Förslag: att kongressen beslutar bevilja stipendiestiftelsens styrelseledamöter 

ansvarsfrihet för 2018 år verksamhet och det ekonomiska resultatet, samt 

att notera till protokollet att stipendiestiftelsens styrelseledamöter ej deltog i 

beslutet. 

 

9. Förslag till stadgar 2020  

 9.1) Presentation av stadgekommitténs rapport 

9.2) Behandling av stadgekommitténs rapport i de delar som det finns 

förslag till ny text 

 9.3) Stadgarnas ikraftträdande  

Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta att godkänna rapporterna 9.1) och 

9.2) samt anta förslaget till nya stadgar gällande från 1 januari 2020 



 

10. Behandling av motioner   

A – Arbetsmarknad 

Motion A:1 från avdelning 2 - Säkerställa villkoren på Svensk arbetsmarknad 

Motionens yrkande:                      

Att Svenska Målareförbundet arbetar för att behandlingen av dessa handlingar skall sändas  

      direkt till Migrationsverket efter det att avdelningarna har yttrat sig. 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande A:1 över motion A:1 

 

Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

 Att  anse motionen besvarad. 

 

Motion A:2 från avdelning 2 – Utstationeringsregistret 

Motionens yrkande:               

Att Svenska Målareförbundet arbetar aktivt för att utöka utstationeringsregistret med  

      ytterligare två branscher, måleriverksamhet och lackeringsverksamhet.   

 

Förbundsstyrelsens utlåtande A:2 över motion A:2 

 

Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

 Att bifalla motionen. 

 

Motion A:3 från avdelning 2 - Tvätt av arbetskläder 

Motionens yrkande:              

Att Svenska Målareförbundet verkar inom LO kollektivet, för att påverka så att  

      arbetsmiljölagen ändras för att  tydliggöra att arbetsgivare ska stå för  tvätt av 

      arbetskläder. 

 

 

 

 



Förbundsstyrelsens utlåtande A:3 över motion A:3  

Förslag:  Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

 Att avslå motionen.  

 

B – Stadgar   

Motion B:1 från avdelning 4 – Förändring av att satser 

Motionens yrkande: 

att en förändring av att-satserna, under §23:12 Sektioner görs.  

Vi föreslår därför  

Att: ta bort samtliga att-satser förutom: 

 

att hålla avdelningsstyrelsen informerad om sektionens olika aktiviteter  

att nominera kandidater till olika uppdrag samt välja representanter enligt  

     avdelningens verksamhetsplan 

att medverka till att ortsklubbar och verkstadsklubbar bildas  

att verka för att medlemmar blir  representerade i politiska sammanhang via 

      det socialdemokratiska arbetarpartiet 

att medverka i det lokala LO-samarbetet  samt nominera till olika uppdrag i  

      LO-facken i kommunerna 

 

Att: införa en ny att-sats: 

att vara avdelningsstyrelsen behjälplig i all facklig verksamhet som avdelningsstyrelsen  

      delegerar eller remitterar 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande  B:1 över motion B:1 

 

Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att avslå motionen. 

 

Motion B:2 från avdelning 4 - Motion gällande valbarhet till förtroendeuppdrag 

Motionens yrkande: 

Att den existerande stadgetexten gällande  valbarhet på förbundsnivå införs på  

      tillämpliga platser på avdelningsnivå. 

 

    ”Valbarhet: Den som uppbär ålderspension, hel sjuk/aktivitetsersättning eller hel  



     tjänstepension kan inte vara ombud. Samma gäller för medlem som är anställd enligt avtal 

     där förbundet inte är avtalsbärande part.” 

 

 

Motion B:3  från avdelning 2 – Valbarhet 

Motionens yrkande:            

Att den som uppbär ålderspension, hel sjuk/aktivitetsersättning eller hel tjänstepension inte 

kan vara valbar i avdelningsstyrelse / representantskapet / sektionsstyrelse. Detsamma ska 

gälla för medlem som är anställd enligt avtal där förbundet ej är avtalsslutande part. 

 

Förbundsstyrelsen utlåtande B: 2 över motion B:2 och B:3 

Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att avslå motionerna.  

 

Motion B:4  från avdelning 2 - Medlem efter 65 år 

Motionens yrkande:             

Att Svenska Målareförbundet skapar en ny medlemsklass för ålderspensionärer. 

Att avgiften för ålderspensionärer ej överstiger förbundets faktiska kostnader för 

      hemförsäkringen och förbundstidningen.  

 

 

Förbundsstyrelsen utlåtande B: 3 över motion B:4 

 

Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att avslå motionen. 

 

 

Motion B:5 från avdelning 3 - Behandling av motioner 

 

Motionens yrkande:                

Att motioner som tillkommer avdelningen ska behandlas på respektive representantskapsmöte 

      i avdelningarna. 

 

 

 

Förbundsstyrelsen utlåtande B: 4 över motion B:5 



 

Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att avslå motionen. 

 

 

Motion B:6 från avdelning 3 - Sekreterare i sektioner 

 

 

Motionens yrkande: 

             

Att styrelsen för sektioner ska bestå av ordförande, sekreterare, och minst en ledamot. 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande B:5 över motionen B:6 

 

 

Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

 

Att bifalla motionen. 

 

 

Motion B:7 från avdelning 3 - Ungdomsansvarig i avdelningar 

 

 

Motionens yrkande:                

 

Att alla avdelningar inom Svenska Målareförbundet aktivt skall arbeta med att utse en 

       ungdomsansvarig inom respektive avdelningar. 

 

Att uppdraget som ungdomsansvarig för respektive avdelningar regleras i stadgarna. 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande B:6  över motionen B:7 

 

 

Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

 

Att bifalla att-sats 1, samt 

 

Att avslå  att-sats 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motion B:8 från avdelning 5  - Formaliserande av ungdomsverksamhet 

 

Motionens yrkande:  

 

Att formalisera demokratiska strukturer i form av lokala ungdomskommittéer. 

 

Att formalisera demokratiska strukturer i  form av regionala ungdomskommittéer. 

 

Att formalisera demokratiska strukturer i  form av en central ungdomskommitté.  

 

Att adjungera en representant ur den  lokala ungdomskommittén till den tillhörande 

      avdelningsstyrelsen. 

 

Att adjungera en representant ur den centrala ungdomskommittén till förbundsstyrelsen. 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande B:7 över motion B:8 

 

Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

 

Att avslå motionen. 

 

 

Motion B:9 från Reine Andersson m fl   - Sektionstillhörighet 

 

Motionens yrkande: 

 

Att  medlem själv får välja vilken sektionstillhörighet hen ska tillhöra utifrån anställningsort  

       eller bostadsort 

 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande B:8  över motionen B:9 

 

Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

 

Att anse motionen besvarad. 

 

 

Motion B:10 från Reine Andersson m fl  - Ingen anställd personal till förtroendeuppdrag 

 

Motionens yrkande:   

                

Att ombudsmän inte kan få ett Uppdrag som förtroendevald i Svenska Målareförbundet. 

 

 

 

 

 



Förbundsstyrelsens utlåtande B:9  över motionen B:10 

 

Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

 

Att avslå motionen. 

 

 

 

Motion B:11 från Reine Andersson m fl -  Avskaffa kollektivanslutningen till 

Socialdemokraterna 

 

Motionens yrkande: 

 

Stryk att-satsen om att vi ska arbeta i samråd med socialdemokraterna under §1 och ersätt den 

med att:  

 

 ”Målareförbundet är partipolitiskt oberoende, men ser vikten av politiken och samarbetar 

med de politiska partier som gynnar förbundets syften och stadgar.” 

 

Av detta följer 

 

att samtliga skrivningar om stöd till socialdemokraterna stryks i stadgarna. 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande B:10  över motionen B:11 

 

Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

 

Att avslå motionen. 

 

 

Motion B:12  från avdelning 4 - Utred möjligheten att organisera enmansföretag 

 

 

Motionens yrkande:   

               

Att Svenska Målareförbundet utreder möjligheten att organisera enmansföretag. 

 

 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande B:11 över motionen B:12 

  

Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

 

Att avslå motionen. 

 

 

 



 C – Ekonomi 

Motion C:1 från avdelning 3  –  angående ersättning till förtroendevalda 

 

Motionens yrkande:                  

Att Svenska Målareförbundet ställer sig positiva till ersättning till förtroendevalda för förlorad 

arbetsförtjänst likställs med aktuell lön.  

 

Att Svenska målareförbundet utreder differentierad ersättning för förtroendevalda i förbundet. 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande C:1 över motion C:1 

 

Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:  

Att avslå motionen. 

 

 

 D – Försäkring 

Motion D:1 från avdelning 2 – Förändring av villkoren i vår sjuk- och efterlevandeförsäkring, 

gällande ersättning vid arbetsoförmåga 

  

Motionens yrkande:       

Att förbundsstyrelsen i första hand verkar   för att försäkringsvillkoren ändras, så att våra 

      medlemmar som i dagsläget tillhör ”undantagen”, erhåller ersättning efter 90 dagars 

      karens. Och inte omfattas av förlängd karens vid sjukdom (28 dagarsregeln), om de blir  

      arbetsoförmögna av andra anledningar än deras ”grundsjukdom”. 

 

Att i andra hand hemställer vi om att förbundsstyrelsen verkar för att försäkringsvillkoren 

      ändras, så att våra medlemmar som i dagsläget tillhör ”undantagen” erhåller kortare 

      karens än två år. 

 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande D:1 över motion D:1 

        

Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:  

Att anse motionen besvarad. 

 

 



Motion D:2 från avdelning 2 –  Medlemsolycksfall 

Motionens yrkande:           

Att Svenska Målareförbundet verkar för att även hot med vapen ska ingå i  

      Medlemsolycksfall.  

 

Förbundsstyrelsens utlåtande D:2 över motion D:2  

Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att avslå motionen.  

 

Motion D:3 från avdelning 2 - Sänk kraven för att få sjukersättning efter 60 års ålder

  

Motionens yrkande:              

Att Svenska Målareförbundet driver frågan om att sänka kraven för att erhålla sjukersättning 

     för de personer som fyllt 60 år och uppåt. 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande D:3 över motion D:3 

 

Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

 

Att anse motionen besvarad. 

 

 

 E- Politik 

Motion E:1 från avdelning 2 - Ojämlikhet eller jämlikhet 

 

Motionens yrkande:      

Att Svenska Målarförbundet ska ta större ansvar och arbeta politiskt inom detta område, för 

ett jämlikare samhälle. 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande E:1 över motion E:1   

Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att avslå motionen. 

 

 



 F– Verksamhetsfrågor 

Motion F:1 från avdelning 5 - Stärka nationella och regionala nätverk 

 

Motionens yrkande: 

Att  förbundsstyrelsen ges i uppdrag att utreda och genomföra åtgärder för att stimulera ett 

ökat samarbete mellan förtroendevalda inom stora koncerner under Målareförbundets 

avtalsområden. 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande F:1 över motion F:1 

Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att avslå motionen. 

 

Motion F:2 från avdelning 10 - Konferens och mötesresor  

 

Motionens yrkande:        

Att Svenska Målareförbundet i största möjliga mån planerar verksamhet så att  konferenser, 

      möten och utbildning inte förläggs på fredagar. 

 

Att Svenska Målareförbundet avslutar verksamhet vid lunch om den förläggs på fredagar.  

 

Att Svenska Målareförbundet ger möjlighet att beställa det färdsätt som snabbast tar en 

      hem om verksamhet förläggs på en fredag. 

 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande F:2 över motion F:2 

Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att anse att-sats 1 och 2 besvarade, samt  

att avslå att-sats 3. 

 

 

Motion F:3 från avdelning 6 - Begränsa Målareförbundets flygresor  

 

Motionens yrkande:        

Att  Målareförbundet tillsätter en utredning där syftet är att minska användandet av flyg. 

 



Att  utredningen är klar till 31 dec 2020. 

 

Att   Målareförbundet ska försöka minska sitt flygande redan under 2020. 

 

Att  Målareförbundet gör en större omställning och minskar antal flygresor från och med  

       2021. 

 

 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande F:3 över motion F3 

 

Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att avslå att-satserna 1 och 2, samt   

Att anse att-satserna 3 och 4 besvarade 

 

Motion F:4 från avdelning 6 - Begränsa inköp av give-aways för att värna miljön 

 

Motionens yrkande:        

Att  det bör finnas ett syfte när man väljer give-aways. 

Att  produkterna som köps in är miljöcertifierade där möjligheten finns.  

Att  där det finns alternativ till en produkt som är bättre för miljön, så ska den miljövänligaste 

produkten väljas. 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande F:4 över motion F:4  

Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att bifalla motionen 

 

 

 

Motion F:5 från avdelning 6 - En hållbar(are) framtid 

 

Motionens yrkande:             

Att Svenska Målareförbundet formulerar en målplan för hur organisationen ska utveckla sin 

      medvetenhet beträffande klimatkrisen samt motverka den inom sitt verksamhetsområde. 

 



Att Svenska Målareförbundet i all sin verksamhet beaktar den sociala  hållbarheten och miljön 

      vid konsumtion i förbundets namn. 

 

Att Svenska Målareförbundet inför  vegetarisk kost som norm inom sin verksamhet. 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande F:5 över motion F:5 

 

Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att avslå att-sats 1, samt   

att anse att-sats 2 och 3 besvarade. 

 

 

Motion F:6,  från avdelning 1 - Nolltolerans mot alkohol för medlemmarnas pengar 

Motion F:7 från avdelning 3 - Nolltolerans mot alkohol för medlemmarnas pengar 

Motion F:8 från avdelning 6 - Nolltolerans mot alkohol för medlemmarnas pengar 

Motion F:9 från avdelning 9 - Nolltolerans mot alkohol för medlemmarnas pengar 

Motion F:10 från avdelning 10 - Nolltolerans mot alkohol för medlemmarnas pengar 

 

Motion avd 1 yrkande: 

Att     Svenska Målareförbundet verkar för en restriktiv alkoholkonsumtion vid 

    verksamhet som härrör den egna organisationen. 

Att                   Svenska Målareförbundet arbetar fram en tydlig alkoholpolicy. 

Att                  Svenska Målareförbundet inte ska bjuda  på alkohol för medlemmarnas pengar. 

 

Motion avd 3 yrkande: 

Att                   Svenska Målareförbundet verkar för en restriktiv alkoholkonsumtion vid  

                        verksamhet som härrör den egna organisationen. 

Att                   Svenska Målareförbundet inte betalar för alkohol med föreningens pengar.  

 

Motion avd 6 yrkande: 

Att:                  Svenska Målareförbundet verkar för en restriktiv alkoholkonsumtion vid  

                        verksamhet som härrör den egna organisationen. 

Att:                   Svenska Målareförbundets representanter aktivt bidrar till en sundare 

                        alkoholkultur och inte tillåts uppträda berusat under verksamhet knuten till  

                        organisationen.    

Att:                   Svenska Målareförbundet inte betalar alkohol med förbundets pengar. 



 

Motion avd 9 yrkande: 

Att:                       Svenska Målareförbundet verkar för en restriktiv alkoholkonsumtion vid  

                            verksamhet som härrör den egna organisationen. 

Att:                       Svenska Målareförbundets representanter aktivt bidrar till en  

                            sundare alkoholkultur inom förbundet.   

Att:                      Svenska Målareförbundet inte betalar för alkoholhaltiga drycker.  

 

 

Motion avd 10 yrkande: 

Att:                Svenska Målareförbundet verkar för en restriktiv alkoholkonsumtion vid  

 verksamhet som härrör den egna organisationen. 

Att:                Svenska Målareförbundets representanter aktivt bidrar till en sundare  

 alkoholkultur inom förbundet. 

Att                 Svenska Målareförbundet inte betalar alkohol med medlemmarnas pengar. 

 

 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande F:6 över motionerna  F:6 – F.10 

Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att anse 

Motion F:6; Att-sats 1 och 2 

Motion F:7; Att-sats 1 

Motion F:8; Att-sats 1 

Motion F:9; Att-sats 1 

Motion F:10; Att-sats 1 

Besvarade 

 

Samt att avslå 

Motion F:6; Att-sats 3  

Motion F:7; Att-sats 2 

Motion F:8; Att-sats 2 och 3 

Motion F:9; Att-sats 2 och 3 

Motion F:10; Att-sats 2 och 3 

 



 

Motion F:11 från avdelning 2 - Framgångsrikt fackligt arbete 

Motionens yrkande:          

Att Svenska Målareförbundet ska visa sig mer ute på arbetsplatserna och prata med de 

      kollektivanställda, på så sätt kan vi värva fler medlemmar och uppnå vårt huvudmål om 

     15 000 medlemmar till år 2020. 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande F:7 över motion F:11 

Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

att anse motionen besvarad. 

 

Motion F:12 från avdelning 3 - Funktionsutbildningar revisor/valberedning 

Motionens yrkande: 

Att   förbundet ställer som krav att dessa funktionsutbildningar ska genomföras inom  

         respektive uppdrag. 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande F:8 över motion F:12 

Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att avslå motionen. 

 

G– Arbetsmiljö 

Motion G:1 från avdelning 2 -  Välmående på företag, vid psykisk ohälsa 

Motionens yrkande:  

Att  Svenska Målareförbundet tillsätter en utredning som ser över på vilka sätt man kan 

minimera den psykiska ohälsan för våra medlemmar. 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande G:1 över motion G:1 

Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

Att avslå motionen. 

 

 

 

 



11. Ekonomi – Uppdragsreglemente  och arvoden för 2020  

 11.1)  Uppdragsreglementet för 2020 

 

Förslag:  Att kongressen beslutar bifalla förbundsstyrelsens förslag till 

uppdragsreglemente för 2020. 

 

 11.2) Arvoden för 2020 

 

Förslag:  Att kongressen beslutar bifalla förbundsstyrelsens förslag till  

arvoden för 2020. 

  

12. Val av förbundsledning 

 12.1)  Val av förbundsordförande 

 12.2)  Val av Vice förbundsordförande - Avtalssekreterare 

 12.3)  Val av Vice förbundsordförande - Förbundskassör 

 

13. Val av förbundsstyrelse, revisorer, valberedning och ombud till 2020 års LO-

 kongress 

 13.1)  Val av nio ledamöter till förbundsstyrelsen 

 13.2)  Val av tre personliga suppleanter per ledamot i förbundsstyrelsen 

 13.3)  Val av två revisorer  

 13.4)  Val av två revisorsuppleanter 

 13.5)  Val av fyra personer till valberedningen, varav en person    

                                            sammankallande 

 13.6)  Val av fem suppleanter till valberedningen 

 13.7)  Val av tre ombud till 2020 års LO-kongress 

 13.8)  Val av tre suppleanter till 2020 års LO-kongress 

 

 14. Medlemsavgifter 2020 

14.1)  Tolkningsanvisningar till stadgarna 

 14.2)  Fastställande av medlemsavgift  



   Förslag: Att kongressen beslutar bifalla förbundsstyrelsens förslag till 

tolkningsanvisningar, medlemsavgifter samt påminnelseavgift för 2020. 

 

15. Handlingsprogram 2020-2024 

15.1) Rapport från arbetet med framtagandet av handlingsprogrammet 

2020 - 2024 

15.2) Beslut om handlingsprogram 2020 – 2024 

 

Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

15.1)  att godkänna rapporten samt 

15.2) att anta förbundsstyrelsens förslag till handlingsprogram 2020-2024. 

 

16. Demokratiutredning 

 16.1)  Rapport från framtagandet av demokratiutredningen 

 

16.2)  Beslut om uppdrag till förbundsstyrelsen i anledning av 

                                            utredningen 

 

Förslag Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

16.1) att godkänna rapporten samt 

16.2) att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta med de i utredningen angivna  

    uppdragen. 

  

  

 

 

 

 

17. Vi ska växa, tillsammans! 

17.1)  Seminarium/workshop 

17.2) Sammanfattning  

 

Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta att godkänna rapporten. 

  



18. Förbundets internationella arbete 

  

Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta att godkänna rapporten. 

   

19. Målplan 2020 

 19.1)  Utvärdering av 2018 års verksamhet 

 19.2) Beslut om Målplan 2020 

 

Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

19.1) att godkänna rapporten samt  

19.2) att fastställa Målplan 2020 

 

20. Anföranden  

  

21. Kongressens uttalanden 

  

22. Rapporter  

 22.1)  Trygghetsavtal 

22.2)  Rekrytering & Organisering. 

22.3)  Lista över aktuella förbundsmötesmotioner  

22.4)  Rapport från förbundsstyrelsens arbetsgrupper 

22.5)  Övriga rapporter 

Förslag: att kongressen beslutar godkänna rapporterna 

 

23. Utdelning av Nordsjöstipendiet 

24. Utdelning av förbundets Kulturstipendier 

25.  Utdelning av förbundets Jämställdhetspris 

26. Kongressens avslutande.  


