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Förslag från Beredningsutskottet (§ 21) 

Under allmänt 
Sid 34, 3:e stycket sista meningen: Tillägg 
Om kraven inte uppfylls behöver ledamoten träda ifrån sin plats i 
förbundsstyrelsen. Det är förbundsordföranden som i första hand tar upp frågan 
med den det berör och sedan överlämnar ärendet till FS för beslut. 
 
Sid 34, sista stycket gällande om jäv och tystnadsplikt: 
Avslag Margareta Nilssons förslag med hänvisning till att de som är valda till 
förtroendeuppdrag har ett eget ansvar och omdöme i att utföra sitt uppdrag.  De 
ville inte binda upp styrelsen helt och hållet. Yrkar på att behålla den skrivningen 
som finns i förbundsstyrelsens förslag. 
 
Under förhinder att utföra förtroendeuppdraget Tillägg 
Sid 35, 3:e stycket: 
Förbundsstyrelsen beslutar för den period som avses. Vid delegering skall styrelsen 
fatta beslut om de förmåner och ersättningar som ordföranden har och ska 
omfatta den som delegerats. Ordföranden ska meddela förhinder till styrelsen och 
högsta verkställande tjänsteman. 
 
Under rubriken arvoden 
Sid 35, sista stycket: 
Avslag Margareta Nilssons förslag. Med hänvisning till att frågorna hon ställer 
och vissa otydliga. Det är ett stort arbete att gå in på dessa i detaljnivå, 
beredningsutskottet ansåg att de inte kunde binda upp förbundsstyrelsen i deras 
uppdrag. Styrelsen kan kalla till extra riksstämma vid behov, eller ta upp det som 
ett ärende på ordinarie riksstämma. Vi kan också ute i landet väcka frågan om 
styrelsen har tagit ett helt felaktigt beslut, som får tas på riksstämma när det är 
dags. Yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. 
 
Under rubriken förbundsordförande 
Sid 37, sista stycket: 
Avslag Margareta Nilssons förslag. Yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. 
 
Sid 36, första stycket Ändringsförlag på språklig redigering, ej innehåll: 
Om en förtroendevald inte utför sitt uppdrag så kan utbetalning av arvodet frysas. I 
de fall en förtroendevald inte utför det som ingår i uppdraget till exempel deltar i 
arbetet, deltar på möten eller utför de uppgifter som ingår i uppdraget, så skall 
arvode inte utbetalas för den period som uppgifterna inte utförts. Om det gäller 
delar av uppdraget som den förtroendevalda inte utför så kan utbetalning av delar 
av arvodet frysas. 
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