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Söndag 18 november 15:00-21:50 

Måndag 19 november 8:15-17.00 

Tisdag 20 november 8:30-15:45 

 

 

NÄRVARANDE FULLMÄKTIGELEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE  

Namn är genomstruket om ledamoten inte har deltagit under någon del av mötet 

 

Valkorporation 

Ordinarie ledamot (vald 

enligt artikel 321) Ersättare Anm. 

ABB-ingenjörerna Suncana Bandalo   

ABB-ingenjörerna Mikael Blomqvist Sara Hellsten  

Erfarna Civilingenjörer Bertil Nordqvist   

Erfarna Civilingenjörer Birgitta Albertsson   

Ericssonlistan - The Ericsson list Stefan B Hasselgren   

Ericssonlistan - The Ericsson list Håkan Lönnqvist   

Ericssonlistan - The Ericsson list Anna Ekebro   

Ericssonlistan - The Ericsson list Mikael Goldberg   

Ericssonlistan - The Ericsson list Iwe Lingström   

Ericssonlistan - The Ericsson list Ulf Rosberg   

Ericssonlistan - The Ericsson list Per Thell   

Ericssonlistan - The Ericsson list Frans Frejdestedt   

Ericssonlistan - The Ericsson list Tanja Balic  Ingen ersättare 

Ingenjörer för ett hållbart samhälle Carl-Fredrik Lindberg   

Ingenjörer för ett hållbart samhälle Patricia Quaglia   

Ingenjörer för ett hållbart samhälle Björn Nyström   

Ingenjörer för ett hållbart samhälle Ralph-Peter Kross   

Ingenjörer för ett hållbart samhälle Jon Joines  Förhinder  

Ingenjörer i Staten Magnus Landgren   

Ingenjörer i Staten Christina Eklööf Håkan Wiss  

Ingenjörer i Staten Carolina Gomez Lagerlöf   

IT, Konsult & Innovation Anders C Johansson   

IT, Konsult & Innovation Henrik Lundin   

Jönköpingslistan Lars Ljungberg   

Klöver Dam - kvinnligt nätverk Karin Hill   

Klöver Dam - kvinnligt nätverk Pia Hill   

Klöver Dam - kvinnligt nätverk Katarina Wigginton   

Klöver Dam - kvinnligt nätverk Judit Burda  Förhinder 

Klöver Dam - kvinnligt nätverk Anke Krönert   

Klöver Dam - kvinnligt nätverk Helena S Larsson  Förhinder  

Klöver Dam - kvinnligt nätverk Arezou Taghizadeh   

Mera pang för pengarna Anna Margitin Blomberg   

Mera pang för pengarna Rebecka Aurore Tonnvik   

Mera pang för pengarna Karin Nordin   

Mera pang för pengarna Elin A Petersson Marie Jansson  

Mera pang för pengarna Maria E Guttman   
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Valkorporation 

Ordinarie ledamot (vald 

enligt artikel 321) Ersättare Anm. 

Mera pang för pengarna Amanda Vinblad Magnus Sundemo  

Mera pang för pengarna Mahin Rahimi   

Saab-listan Lars Svensson   

Saab-listan Stefan "Z" Larsson   

Saab-listan Magnus Gustafsson Philip Andersson  

Samhällsbyggarlistan Lena Hellberg   

Samhällsbyggarlistan Carl Johan Sandelin   

Stockholm-Mälardalen Essan Ijadi   

Stockholm-Mälardalen Åke Holmqvist   

Stockholm-Mälardalen Johan Ingberg Kenneth Jansson  

Sveriges Brand- och 

Riskhanteringsingenjörer Susanne Stenlund   

Sveriges Brand- och 

Riskhanteringsingenjörer Elin Theander   

Sveriges Ingenjörer AB Volvo Peter Månsson  Förhinder 

Sveriges Ingenjörer AB Volvo Katarina Strid   

Sveriges Ingenjörer AB Volvo Mari Larsson   

Sveriges Ingenjörer AB Volvo Berndt Forssell   

Sveriges Ingenjörer i Väst Elisabeth Gårdbäck   

Sveriges Ingenjörer i Väst Susann Lindqvist Christer Lund  

Sveriges Ingenjörer i Väst Anders Ripa  Förhinder 

Sveriges Ingenjörer i Väst Per Tore Eidsvik   

Sveriges Ingenjörer i Väst Johan Tärbo   

Sveriges Ingenjörer i Väst Gunnar Parkefelt   

Sveriges Ingenjörer NORR Ulf Grönberg   

Sveriges Ingenjörer NORR Stefan Wänstedt   

Sveriges Ingenjörer NORR Christer Holmberg   

Sveriges Ingenjörer NORR Johnny Dahlberg   

Sveriges Ingenjörer NORR Magnus Jälmbrant   

Sveriges Ingenjörer Syd Ulf Bengtsson   

Sveriges Ingenjörer Syd Maygon Wendel Lesenius Niklas Mossberg  

Sveriges Ingenjörer Syd Per Beremark   

Sveriges Ingenjörer Syd Emma Stråle   

Sveriges Ingenjörer Syd Hakan Gül Bo Servenius  

Sveriges Ingenjörer Syd Francoise Petersen   

Sveriges Ingenjörer Västmanland Alice Halldin   

Sydöstra Sveriges Ingenjörer Anders L Johansson   

Universitet och högskolor -  

 för Sverige som kunskapsnation Emma Strömberg   

Universitet och högskolor - 

 för Sverige som kunskapsnation Claes A Niklasson   

Universitet och högskolor -  

 för Sverige som kunskapsnation Martin Eneling   

Universitet och högskolor -  

 för Sverige som kunskapsnation Mikael Åsman   
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Valkorporation 

Ordinarie ledamot (vald 

enligt artikel 321) Ersättare Anm. 

Vattenfall Rolf Ohlsson   

Vattenfall Pernilla Owe   

Ökat lokalt inflytande Lisa Lorentzon   

Ökat lokalt inflytande Anders Eriksson   

Ökat lokalt inflytande Mehran Arefi-Sigaroodi   

Ökat lokalt inflytande Rickard Ångman Bettina Kylefors  

    

Valkrets 

Ledamot (vald enligt 

artikel 322) Ersättare Anm. 

Teknologerna Linus Lejdfelt   

Teknologerna Oscar Forsberg   

Teknologerna Zackarias Söderlund   

Teknologerna Ahmed Issa   

Teknologerna Mattias Johansson   

Teknologerna Henri Mellin   

Teknologerna Adrian Lundell   

Teknologerna Abdulkadir Moalim    

Teknologerna Gustav Ogesten   

Teknologerna Vakant  vakant 

Teknologerna Vakant  Vakant 

Teknologerna Vakant  Vakant 

Teknologerna Vakant  Vakant 

Teknologerna Vakant  Vakant 

 

ÖVRIGA NÄRVARANDE 

Om de som har uppdrag som valberedning eller revisor också är fullmäktigeledamöter står de 

redan i förteckningen ovan och redovisas i så fall nedan som kursivt namn. 

 

 

Valberedning Per Tore Eidsvik 

Johnny Dahlberg  

Åke Holmqvist 

Anders L Johansson 

Maria Guttman 

 

Revisorer och personliga ersättare 

Janerik Lundquist 

Ylva Johansson 

Johan Tärbo 

Fredrik Sjölander, KPMG 
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Gäster Peter Tönnäng, Advectas 

Per Henriksson, f d utvecklingschef Jusek 

Göran Engström, ordförande demokratiutredningen  

Kjetil E Lein, NITO, Norge 

Siri Röine, NITO, Norge 

Junni Nielsen, NITO, Norge 

Thomas Damkjaer Petersen, IDA, Danmark  

Árni Björnsson, VFI, Island  

 

Förbundskansli Richard Malmborg, Förbundsdirektör 

Therése Avoltén, Assistent förbundsledningen 

Marianne Lagerstedt, Ekonomichef 

Ellinor Bjennbacke, Chef Politikutveckling och analys  

Daniel Milovan, IT-chef 

Camilla Frankelius, Förhandlingschef 

Elisabeth Arbin, Förbundssekreterare  

Heléne Robson, Chefsjurist 

Anders Tihkan, stf Förbundsdirektör 

Åsa Ödlund, Kommunikationschef  

Susanna Reinholdsson, Chef Verksamhetsutveckling och uppföljning 

André Pierrou, Chef Medlemsutveckla och rekrytera 

Magnus Böschen, Enhetschef Internservice och Fastighet 

Gunilla Eriksson, Enhetschef Medlemsservice 

Malin Lindström, Enhetschef Rekrytering  

Daniel Falk, Enhetschef Industrisektorn 

Pia Bäckström, Enhetschef Tjänstesektorn 

Ove Rang, Enhetschef Offentligsektor 

Jenny Sjöberg, Enhetschef Marknad och PR 

Gunnar Adler,  Enhetschef Förhandling och utveckling 

Emma Sallnäs, Enhetschef Administrations- och föreningsutveckling  

Jonna Lahdensuo, Kommunikatör 

Alexander Orlinge, Pressekreterare 

Olle Dahlberg, Utredare 

Jenny Grensman, Internationell sekreterare 

Karin Virgin, Chefredaktör Ingenjöreren.se  

Karin Thorsell, Ingenjöreren.se  

 

 

 

Förbundsstyrelse Ulrika Lindstrand, förbundsordförande 

Joachim Pettersson, förste vice förbundsordförande 

Monica Normark, andre vice förbundsordförande 

Mikael Andersson 

Helene Åhsberg, anmält förhinder  

Philip Stankovski 

Sverker Hanson 

Sofia Johannesson 

Therese Koggdal 

Per Norlander 

Marcus Suurküla 

Måns Östring 

Sara Magnusson 

Tobias Åresten  

 

Adjungerade till förbundsstyrelsen Jessica Bagge, utsedd av Akademikerföreningen vid Sveriges 

Ingenjörer  

Lotta Ljungqvist, utsedd av Unionen-klubben vid Sveriges Ingenjörer 
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I närvaroförteckningen har upptagits de fullmäktigeledamöter och ersättare samt övriga som 

var närvarande vid hela eller delar av mötet. 

 

Fullmäktige uppfyllde vid samtliga beslutstillfällen kraven på beslutsförhet enligt Stadgar för 

Sveriges Ingenjörer.  

 

I redovisningar från voteringar och personval i mötetsystemet redovisas antal röstberättigade 

utan avräkning för tillfälligt frånvarande ledamöter. 

 

I protokollet är föredragningslistans punkter införda i den ordning som fullmäktige behandlade 

dem. 

 

Yrkanden som dragits tillbaka, eller nomineringar som avböjts, redovisas inte i protokollet. 

 

Fullmäktiges plenarsessioner webbsändes med undantag för vissa avsnitt, vilka anges i 

protokollet.  

 

Sö ndag 2018-11-18 

Inledning 

 

Förbundsordförande Ulrika Lindstrand hälsade fullmäktigeledamöter, gäster och övriga 

mötesdeltagare välkomna och gjorde en översikt av det senaste årets större händelser. 

§ 01 FULLMÄKTIGEMÖTET ÖPPNAS 

 

Ulrika Lindstrand förklarade fullmäktiges ordinarie möte 2018 öppnat. 

§ 02 UPPROP OCH JUSTERING AV RÖSTLÄNGD 

§ 02.01 Upprop 

 

Elisabeth Arbin förrättade upprop av fullmäktigeledamöterna och ersättarna. Hon konstaterade 

att 84 fullmäktigeledamöter och ersättare var närvarande vid uppropet, varav 9 teknologer. 

 

Enligt Stadgar för Sveriges Ingenjörer, artikel 334 är fullmäktige beslutsfört när minst hälften 

(≥48) av samtliga (95) fullmäktigeledamöter och ersättare är närvarande. 

 

Ulrika Lindstrand konstaterade att fullmäktige var beslutsfört. 

§ 02.02 Justering av röstlängd 

 

Fullmäktige beslöt 

 

att fastställa röstlängd enligt bilaga 02 [reviderad 2018-11-05] i möteshandlingarna. 
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§ 03 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER 

§ 03.01 Val av mötesordförande och ersättare 

 

Fullmäktige beslöt enhälligt 

 

att till mötesordförande välja Anders L Johansson  

 

att till förste ersättare välja Johan Tärbo 

 

att till andre ersättare välja Lena Hellberg. 

Byte av mötesordförande 

 

Ulrika Lindstrand överlämnade ledningen av mötet till Anders L Johansson. 

§ 03.02 Val av mötessekreterare och ersättare 

 

Fullmäktige beslöt 

 

att till mötessekreterare välja Elisabeth Arbin 

 

att till förste ersättare välja Anders Tihkan.   

 

§ 03.03 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare, samt två extra rösträknare 

 

Fullmäktige beslöt 

 

att till protokolljusterare tillika rösträknare välja Håkan Lönnqvist och Per Beremark 

 

att till extra rösträknare vid eventuell sluten omröstning under § 20 välja Ulf Bengtsson 

och Birgitta Albertsson 

 

att fullmäktigeprotokoll 2018 ska skickas ut för justering senast 2018-12-21 

 

att uppdra åt mötesordförandena och protokolljusterarna att justera fullmäktigeprotokoll 

2018.  

§ 04 FÖREDRAGNINGSLISTA 

 

Fullmäktige beslöt 

 

att godkänna dagordningen.  

§ 05 MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE 

Elisabeth Arbin redogjorde för när kallelse och möteshandlingar skickats ut.  

 

Fullmäktige beslöt 

 

att fullmäktigemöte 2018 är stadgeenligt utlyst 

 

att fastställa publicerade möteshandlingar samt utskottsutlåtande 1–7 som fullmäktiges 

skriftliga beslutsunderlag. 
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§ 06 MÖTESORDNING 

 

Anders L Johansson sammanfattade huvuddragen i förbundsstyrelsens förslag till 

mötesordning. 

 

Fullmäktige beslöt 

 

att fastställa mötesordning enligt bilaga 06 i möteshandlingarna. 

§ 07 SVERIGES INGENJÖRERS ÅRSREDOVISNING 2017 

 

Ekonomichef Marianne Lagerstedt föredrog Sveriges Ingenjörers årsredovisning 2017. 

Fullmäktige beslöt 

att lägga Sveriges Ingenjörers årsredovisning 2017 till handlingarna. 

§ 08 REVISIONSBERÄTTELSE 2017 

 

Janerik Lundquist och Fredrik Sjölander redovisade revisorernas arbete och 

revisionsberättelsen. 

Fullmäktige beslöt 

att lägga revisionsberättelsen 2017 för Sveriges Ingenjörer till handlingarna. 

§ 09 GRANSKNINGSRAPPORT 2018 

 

Janerik Lundquist och Fredrik Sjölander redovisade revisorernas granskningsrapport. 

Fullmäktige beslöt 

att lägga revisorernas granskningsrapport 2018 till handlingarna. 

§ 10 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR 2017 SAMT DISPOSITIONER 

 

Fullmäktige beslöt 

att fastställa resultaträkningen och balansräkningen 2017 för Sveriges Ingenjörer 

moderförbundet och Sveriges Ingenjörer koncernen 

att balansera till förfogande stående vinstmedel vad avser Sveriges Ingenjörer 

moderförbundet, 887 335 088 kr, i ny räkning 

att lägga Sveriges Ingenjörers årsredovisning 2017 [moderförbundet och koncernen] till 

handlingarna. 
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§ 11 ANSVARSFRIHET FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2017 

 

Fullmäktige beslöt enhälligt 

 

att bevilja förbundsstyrelsens ledamöter och förbundsdirektören ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2017. 

 

§ 17 STADGAR M M 

 

§ 17.01 Stadgar för Sveriges Ingenjörer 

 

Ulrika Lindstrand presenterade propositionen med stadgeändring.  

 

Förbundsstyrelsen beslöt enhälligt 

 

att ändra artikel 821 och 822 i Stadgar för Sveriges Ingenjörer enligt 17.01 i 

möteshandlingarna.  

 

att ändringen gäller från och med 2018-11-19 

 

att ändringen är omedelbart justerad och därmed tillämpas på de val av revisorer som 

ska ske under fullmäktigemötet 2018. 

 

Ny gällande stadga från 2018-11-19 är protokoll bilaga 2.  

 

 § 12 FÖRBUNDSSTYRELSENS RAPPORTER 

§ 12.01 Verksamheten 2018 och 2019 

 

Richard Malmborg redovisade verksamheten 2018. Han underströk bl a vikten av 

medlemsrekrytering på en mycket konkurrensutsatt marknad på samtliga 

arbetsmarknadssektorer. Under 2019 fortsätter satsningarna på att synas mer i digitala kanaler, 

utveckla ny webbplats och att ta tillvara engagemanget hos förtroendevalda genom 

distriktsnätverk och digitala fackliga utbildningar. Han berättade om förändringen i 

kansliorganisationen och att personalen är införstådda i förändringarnas behov.  

 

Åsa Ödlund redovisade medlemsundersökningarna som visar något minskad medlemsnöjdhet 

och ett något sänkt ambassadörsindex. Hon beskrev arbetet för att öka relevansen i 

medlemskommunikationen genom att på medlemmarnas villkor och i de frågor som ligger 

närmast medlemmarna i ”behovstrappan”. Kvinnor är överlag mer nöjda än männen och 

studenterna är mer nöjda än de yrkesverksamma1.  

Byte av mötesordförande 

 

Anders L Johansson överlämnade ledningen av mötet till Johan Tärbo. 

§ 12.01 Verksamheten 2018 och 2019, fortsättning  

Jonna Lahdensuo genomförde ett verksamhets-quiz där deltagarna fick svara på frågor om det 

gångna året.  

 

 

                                                      
1 Webbsändningen stängdes av under Åsa Ödlunds redovisning.  
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Fullmäktige beslöt 

 

att lägga verksamhetsrapporterna till handlingarna. 

§ 12.02 Ekonomirapport 2018 

 

Marianne Lagerstedt redogjorde för förbundets aktuella ekonomiska ställning. 

 

Fullmäktige beslöt 

 

att lägga rapporten till handlingarna. 

§ 12.03 Presentation av propositioner 

Marianne Lagerstedt presenterade proposition om Budget och årsavgifter 2019 samt 

proposition om Budget- och verksamhetsdirektiv 2020. 

Ulrika Lindstrand presenterade propositionen om ny programstruktur.  

§ 12.04 Valberedningens rapport, fullmäktigevalet 2018 

 

Maria Guttman och Åke Holmqvist presenterade valberedningens rapport från 

fullmäktigevalet 2018.  

 

Fullmäktige beslöt  

 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

§ 12.05 Lönestrategi 

 

Camilla Frankelius presenterade lönestategin för Sveriges Ingenjörer.2 

 

Byte av mötesordförande 

 

Johan Tärbo lämnade över ledningen av mötet till Lena Hellberg.  

§ 13 NOMINERINGAR 

 

Per Tore Eidsvik presenterade valberedningsledamöterna och redovisade valberedningens 

arbete. 

 

§ 13.01  Förbundsordförande  

  
Per Tore Eidsvik redovisade valberedningens förslag till förbundsordförande  

 

 Ulrika Lindstrand  

 

Fullmäktige beslöt  

 

att  nomineringen är avslutad.  

                                                      
2 Webbsändningen stängdes av under punkt § 12.05 
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§ 13.02 Förste vice förbundsordförande  

  
Per Tore Eidsvik redovisade valberedningens förslag till förste vice förbundsordförande  

 

 Per Norlander  
 
Fullmäktige beslöt  

 

att  nomineringen är avslutad.  

 

§ 13.03 Andre vice förbundsordförande  

  
Per Tore Eidsvik redovisade valberedningens förslag till andre vice förbundsordförande  

 

 Sara Magnusson  

 

Fullmäktige beslöt  

 

att  nomineringen är avslutad.  
 

§ 13.04 Förbundsstyrelse, fem examinerade 

 

Per Tore Eidsvik redovisade valberedningens förslag: 

 

Mikael Andersson 

Sofia Johannesson 

Marcus Suurküla 

Joachim Pettersson 

Peter Tönnäng  

 

Magnus Sundemo nominerade Anna Margitin Blomberg.  

 

Fullmäktige beslöt  

 

att  nomineringen är avslutad.  
 

§ 13.05  Förbundsstyrelse, en examinerad, fyllnadsval  

 

Per Tore Eidsvik redovisade valberedningens förslag: 

 

 Arezou Taghizadeh 

 

Magnus Sundemo nominerade Anna Margitin Blomberg.  

 

Fullmäktige beslöt  

 

att  nomineringen är avslutad.  
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§ 13.06 Förbundsstyrelse, en teknolog 

 

Teknologgruppen nominerade genom Zackarias Söderlund  

 

 Henri Mellin  

 

Fullmäktige beslöt  

 

att  nomineringen är avslutad.  
 

§ 13.07 Förbundsstyrelse, fyllnadsval, en teknolog 

 

Teknologgruppen nominerade genom Gustav Ogesten  

 

 Tobias Åresten  

 

Fullmäktige beslöt  

 

att  nomineringen är avslutad.  
 

§ 13.08 Stängning av nominering, förbundsstyrelse 

 

Lena Hellberg konstaterade att nomineringar till alla förbundsstyrelseuppdrag hade stängts.  

  

Fullmäktige beslöt 

 

att förklara nomineringen till förbundsstyrelse avslutad. 

§ 13.09 Valberedningens ordförande  

Lena Hellberg konstaterade att följande nomineringar hade inkommit. 

 

Per Tore Eidsvik (nominerad av Elisabeth Gårdbäck) 

Alice Halldin (nominerad av Karin Nordin) 

Stefan Wänstedt (nominerad av Rebecka Tonnvik) 

 

Fullmäktige beslöt  

 

att  nomineringen är avslutad.  

§ 13.10 Valberedning, vice ordförande, fyllnadsval  

Lena Hellberg konstaterade att följande nomineringar hade inkommit. 

 

Maria Guttman (nominerad av Rebecka Tonnvik, Gunnar Parkefelt,  

Johan Tärbo) 

Alice Halldin (nominerad av Karin Nordin) 

Carl Johan Sandelin (nominerad av Anders C Johansson) 

Per Tore Eidsvik (nominerad av Christer Lund) 

 

Fullmäktige beslöt  

 

att  nomineringen är avslutad.  
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§ 13.11 Valberedning, 3 ledamöter  

Lena Hellberg konstaterade att följande nomineringar hade inkommit. 

 

  Anke Krönert (nominerad av Carl-Fredrik Lindberg) 

Per Beremark (nominerad av Emma Stråle) 

Johnny Dahlberg (nominerad av Christer Holmberg, Håkan Wiss,  

Anders C Johansson) 

Stefan Wänstedt (nominerad av Rebecka Tonnvik) 

Alice Halldin (nominerad av Ralph-Peter Kross, Karin Nordin) 

Björn Nyström (nominera av Ralph-Peter Kross) 

Carl Johan Sandelin (nominerad av Anders C Johansson) 

Karin Hill (nominerad av Anna Margitin Blomberg) 

Per Tore Eidsvik (nominerad av Christer Lund) 

Mikael Åsman (nominerad av Martin Eneling) 

 

Fullmäktige beslöt  

 

att  nomineringen är avslutad.  

§ 13.12 Nominering avslutad  

Lena Hellberg konstaterade att nomineringar till alla valberedningsuppdrag hade stängts.  

 

Fullmäktige beslöt 

 

att förklara nomineringen till valberedning avslutad. 

 

§ 13.13 Revisor, sammankallande  

 

Per Tore Eidsvik redovisade valberedningens förslag  

 

 Janerik Lundqvist  

 

Lena Hellberg konstaterade att inga ytterligare nomineringar hade inkommit.  

 

Fullmäktige beslöt  

 

att  nomineringen är avslutad.  
 

§ 13.14 Revisor 

 

Per Tore Eidsvik redovisade valberedningens förslag 

 

  Johan Tärbo 

 

Lena Hellberg konstaterade att inga ytterligare nomineringar hade inkommit. 

 

Fullmäktige beslöt  

 

att  nomineringen är avslutad.  
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§ 13.15 Revisor, fyllnadsval  

 

Per Tore Eidsvik redovisade valberedningens förslag 

 

  Johan Ingberg  

 

Lena Hellberg konstaterade att inga ytterligare nomineringar hade tillkommit. 

 

Fullmäktige beslöt  

 

att   nomineringen är avslutad.  
 

§ 13.16 Byråval   

 

Per Tore Eidsvik redovisade valberedningens förslag 

 

  KPMG  

 

Lena Hellberg konstaterade att inga ytterligare nomineringar hade tillkommit. 

 

Fullmäktige beslöt  

 

att  nomineringen är avslutad.  
 

§ 13.17 Stängning av nominering 

 

Lena Hellberg konstaterade att nomineringen hade stängts för samtliga val som ska äga rum 

under punkt 20. 

§ 13.18 Presentationer 

 

De nominerade till förbundsstyrelsen presenterade sig. Presentation till valberedningen sköts 

på till tisdag.  

§ 14 UTSKOTT 

§ 14.01 Fördelning av ärenden på utskott 1 – 6 

 

Fullmäktige beslöt 

 

att fastställa fördelning av ärenden enligt bilaga 14.01 möteshandlingarna  

 

§ 14.02 Nominering ordförande i utskott 7 

 

Lena Hellberg konstaterade att följande nomineringar inkommit:  

 

Kenneth Jansson, Stockholm Mälardalen (nominerad av Björn Nyström, Patricia 

Quaglia) 

Ulf Bengtsson, Sveriges Ingenjörer Syd (nominerad av Emma Stråle) 

Rebecka Tonnvik, Mera pang för pengarna (nominerad av Magnus Sundemo) 
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§ 14.03 Nominering av ledamöter i utskott 7 

  

Lena Hellberg konstaterade att följande nomineringar inkommit:  

 

Karin Nordin, Mera Pang för pengarna (nominerad av Marie Jansson, Rebecka 

Tonnvik) 

Rebecka Tonnvik, Mera Pang för pengarna (nominerad av Maria Guttman) 

Kenneth Jansson, Stockholm Mälardalen (nominerad av Björn Nyström, Patricia 

Quaglia) 

Anders L Johansson, Sydöstra Sveriges Ingenjörer (nominerad av Carl Johan 

Sandelin) 

Ulf Bengtsson, Sveriges Ingenjörer Syd (nominerad av Emma Stråle) 

Pia Hill, Klöver Dam – kvinnligt nätverk (nominerad av Patricia Quaglia) 

Stefan Hasselgren, Ericssonlistan – The Ericsson list (nominerad av Ulf Rosberg) 

Bettina Kylefors, Ökat lokalt inflytande (nominerad av Lisa Lorentzon, Mehran 

Arefi-Sigaroodi) 

Håkan Wiss, Ingenjörer i staten (nominerad av Magnus Landgren) 

Karin Hill, Klöver Dam – kvinnligt nätverk (nominerad av Marie Jansson) 

Gunnar Parkefeldt, Sveriges Ingenjörer Väst (nominerad av Christer Lund) 

 

§ 14.04 Val av ordförande och ledamöter i utskott 7 

Fullmäktige beslöt 

 

att utskott 7 består av 5 ledamöter inkluderat ordförande, vilka representerar olika 

valkorporationer. 

 

Personval genomförde i mötetsystemet med följande resultat:  

 

Ulf Bengtsson, Sveriges Ingenjörer Syd: 39 

Rebecka Tonnvik, Mera pang för pengarna: 24 

Kenneth Jansson, Stockholm Mälardalen: 19 

 

Röstberättigade: 87 

Röstat: 82 

Ej röstat: 5 

Blanka röster: 0 

 

Lena Hellberg konstaterade att fullmäktige därmed hade beslutat  

att till ledamot tillika ordförande i utskott 7 välja Ulf Bengtsson 
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Personval genomförde i mötetsystemet med följande resultat:  

 

Pia Hill, Klöver Dam – kvinnligt nätverk: 55 

Rebecka Tonnvik, Mera Pang för pengarna: 53 

Anders L Johansson, Sydöstra Sveriges Ingenjörer: 51 

Bettina Kylefors, Ökat lokalt inflytande: 38 

Stefan Hasselgren, Ericssonlistan – The Ericsson list: 37 

Kenneth Jansson, Stockholm Mälardalen: 37 

Håkan Wiss, Ingenjörer i staten: 35 

Gunnar Parkefeldt, Sveriges Ingenjörer Väst: 26 

 

Röstberättigade: 87 

Röstat: 83 

Ej röstat: 4 

Blanka röster: 0 

Lena Hellberg konstaterade att fullmäktige därmed hade beslutat  

 

att till ledamöter i utskott 7 välja Pia Hill, Rebecka Tonnvik, Anders L Johansson  

 Bettina Kylefors. 

 

§ 14.05 Val av ordföranden och ersättare i utskott 1–6 

 

Lena Hellberg konstaterade att följande nomineringar hade inkommit. 

 

Utskott 1: Ordförande Elisabeth Gårdbäck, ersättare Carl Johan Sandelin  

Utskott 2: Ordförande Francoise Petersen, ersättare Emme Stråle 

Utskott 3: Ordförande Maria Guttman, ersättare Alice Halldin 

Utskott 4: Ordföranden Mikael Åsman, ersättare Magnus Jälmbrandt 

Utskott 5: Ordförande Bertil Nordqvist, ersättare Carolina Gomez Lagerlöf 

Utskott 6: Ordförande Per Beremark, ersättare Iwe Lingström 

 

Fullmäktige beslöt 

 

att välja ordförande och ersättare till utskott 1–6 enligt ovan.  

§ 15 FRÅGESTUND 

§ 15.01 Skriftliga frågor3 

 

Per Norlander besvarade fråga Patricia Quaglia om ”Hur har lönestrukturen förändrats de 

senaste 10 åren och hur mycket är den icke-nivåhöjande delen inom TA-avtalsområde?” 

 

Ulrika Lindstrand besvarade fråga från Bertil Nordqvist om avsättningen till konfliktfonden.  

Ajournering 

 

Fullmäktige beslöt 

 

att ajournera mötet. 

 

                                                      
3 Webbsändningen stängdes av under punkt § 15 skriftliga frågor.  
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Ma ndag 2018-11-19 

Återupptagande 

 

Anders L Johansson förklarade mötet återupptaget. 

 

§ 16 UTSKOTTSARBETE, WORKSHOPS 

 

§ 16.01  Så styrs förbundet 

 

Ulrika Lindstrand presenterade hur förbundet styrs.  

 

§ 16.02  Demokratiutredningen, inför workshops 

 

Göran Engström, ordförande för Demokratiutredningen presenterade gruppens arbete så här 

långt. Per Henriksson, processledare redovisade en scenarioanalys och Mikael Goldberg 

redogjorde för hur workshopparna skulle gå till.  

 

§ 16.03 Förbundsstyrelsens hantering av motioner 

 

Ulrika Lindstrand presenterade hur förbundsstyrelsen har hanterat årets inkomna motioner.  

 

  

§ 16.04  Utskottsarbete  

 
Under förmiddagen genomfördes öppna utskott i tre omgångar och efter lunch slutfördes 

utskottsarbetet i slutna utskott.  

 

Byte av mötesordförande 

 

Anders L Johansson lämnade över ledningen av mötet till Johan Tärbo. 

  
§ 16.05 Rapport från tidningsutredningen 

 

Tidningensutredningen redogjorde för sitt arbete.  

 

Fullmäktige beslöt 

 

att överlämna rapporten till förbundsstyrelsen som underlag för verksamhetsplaneringen 

 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

 

§ 16.06 Demokratiutredningen, återrapportering  

 

Mikael Goldberg återrapporterade resultatet från workshopparna. 
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Tisdag 2018-11-20 

Återupptagande 

 

Anders L Johansson förklarade mötet återupptaget och framförde ett stort tack för gårdagens 

trevliga middag, särskilt till toastmaster Sara Magnusson och Carl Johan Sandelin. 

 

Utlåtande från utskott 1 – 6 är protokoll bilaga 1.  

 

 

18 VERKSAMHET 

 

UTSKOTT 1 
 

Elisabeth Gårdbäck redogjorde för utskott 1. 

 

18:01     Motion: Arbetsmiljö - fysisk och psykosocial 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att       att-sats 1–4 är besvarade 

 

att       att-sats 5 ”att synliggöra Sveriges Ingenjörer och Sacos arbete inom 

arbetsmiljöområdet ” överlämnas till förbundsstyrelsen att överväga för verksamhetsplanering.  

 

 

18:02    Motion: Arbetsmiljöutbildning utan ekonomisk diskussion 

 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att     att-sats 1–2 är besvarade 

 

att     Möjligheten till samhällsbridrag utreds för utbildningen.  

 

 

18:03    Motion: Det gränslösa arbetslivet och konsten att säja nej 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att       motionen är besvarad.  

 

 

18:04    Motion: Gammal är äldst 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att     avslå att-sats 1 och 2 

 

att     att-sats 3 är besvarad. 
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18:05    Motion: Gör 6 timmars arbetsdag till norm 

 

Alice Halldin yrkade på ”bifall till motionen i sin helhet”.  

Bertil Nordqvist yrkade på att ”ta upp frågan på fum 2019 för utskottsbehandling med förb u-

lag”.  

Måns Östring som tillägg till Bertil Nordqvist yrkande ”att ta upp på nästa fum men lämna till 

FS hur” 

 

Alice Halldins yrkande ställdes mot Bertil Nordqvists yrkande.  

Fullmäktige beslöt att bifalla Bertil Nordqvists yrkande. 

 

Bertil Nordqvists yrkande mot Måns Östring yrkande.  

Fullmäktige beslöt att bifalla Måns Östring tilläggsyrkande. 

 

Bertil Nordqvists plus Måns Östrings yrkande mot utskottets förslag (avslag). 

Fullmäktige beslöt att bifalla Bertil Nordqvists yrkande med Måns Östrings tillägg. 

 

Fullmäktige beslöt därmed 

 

att    ta upp frågan [om 6 timmars arbetsdag på arbetsmarknaden och ingenjörsutbildningarna] på 

FUM 2019  

   

att    överlämna till förbundsstyrelsen hur frågan ska behandlas.  

 

 

UTSKOTT 2  
 

Francoise Petersén redogjorde för utskott 2. 

 

18.06    Motioner: Entreprenörspolitiskt program 

Ingenjörskreativitet för en ljusare morgondag 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att     uppdra åt förbundsstyrelsen att till fullmäktige 2019 få med intraprenör- och 

entreprenörskapets betydelse i omarbetningen av de politiska programmen.  

 

att     avslå motionens övriga yrkanden. 

 

18:07 Motion: Fullmäktige 2019 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att    avslå motionen. 

 

18.08 Motion: Jämlik och jämställd lönesättning 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag  

 

att   motionen är besvarad 
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18.09 Motion: Medarbetarvänligt företagande och etiskt aktiesparande 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att    avslå motionen.  

 

 

18.10 Motion: Tjänstepension från första arbetsdagen 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att   avslå första och tredje att-satsen 

 

att   motionen i övrigt är besvarad. 

 

 

18:11 Motion: Utredning med avseende på våra medlemmars pensioner4 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att    överlämna motionen [om att utreda pensionerna] till förbundsstyrelsen att överväga för 

verksamhetsplanering.  

 

 

UTSKOTT 3 
 

Maria Guttman redogjorde för utskott 3. 

 

 

18.12 Motion: Mångfald - ökat stöd till HBTQ-personer 

 

Sverker Hansson yrkade på en ändring i att-sats tre: 

”Jag yrkar på att stryka ”ombudsmän” och ”samt att ersätta ”dem” med HBTQ-personer”. 

 

Sverker Hanssons förslag ställdes mot utskottets förlag [att-sats tre].  

Fullmäktige beslöt efter rösträkning att bifalla utskottets förslag.    

 

Fullmäktige beslöt efter rösträkning5  

 

att    avslå Sverker Hansson yrkande och därmed 

       att bifalla utskottets förslag.  

 

att    synliggöra vårt och Sacos arbete på området. 

 

att    lägga till en ny mening i Sveriges Ingenjörers mångfaldsprogram [sid 3 under rubrik 

Sexuell läggning, efter sista meningen]: ”Motsvarande ska gälla redan under studietiden”. 

 

                                                      
4 Webbsändningen stängdes av under motion 18.11 
5 Utskottet 48, Sverker Hansson 31, avstår 1  
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att    öka kompetensen bland ombudsmän och förtroendevalda om HBTQ-frågor och hur vi som 

förtroendevalda kan stödja dem att kunna vara sig själva på jobbet både genom att utnyttja 

möjligheterna i befintlig lagstiftning och genom vårt eget beteende- hur vi kan agera 

inkluderande. 

 

att   att-sats 1, 2 är besvarade 

 

Reviderat Sveriges Ingenjörers Mångfaldsprogram – protokoll bilaga 5 

 

18.13 Motion: Synliggörande av hållbarhetsarbete hos Sveriges Ingenjörer 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att    överlämna yrkandet om att använda FN:s hållbarhetsmål till förbundsstyrelsen att 

överväga för verksamhetsplanering.  

 

att   att-sats 2 och 3 är besvarade.  

 

 

UTSKOTT 4  
 

Mikael Åsman redogjorde för utskott 4. 

 

 

18.14   Motion; Etablera stöd till lokalföreningar angående alternativ omställning 

Motion: Kompetensutveckling nu 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att   avslå att-sats 1 i motionen i Kompetensutveckling nu  

 

att   i övrigt överlämna motionerna till förbundsstyrelsen att överväga för 

verksamhetsplanering.  

 

 

18.15 Motion: Flexibilitet som gynnar BÅDE medlemmen och företaget 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att   överlämna motionen [utreda och förtydliga begreppet flexibilitet] till förbundsstyrelsen 

att överväga för verksamhetsplanering.  

 

 

18.16 Motion: Livslångt lärande och åldersdiskriminering 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att   överlämna motionen [avseende vikten av livslångt lärande] till förbundsstyrelsen att 

överväga för verksamhetsplanering.  

 

18.17 Motion: Lobbying för studielån senare i livet 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att    avslå motionen  
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18.18 Motion: Programmering från första klass i svensk skola 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att    anse motionen besvarad. 

 

 

18.19 Motion: Stimulera teknikintresset bland unga i samhället 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att       motionen är besvarad  

 

 

UTSKOTT 5  

 
Bertil Nordqvist och Carolina Gomez Lagerlöf redogjorde för utskott 5. 

 

18:20 Motion: Branschgrupper 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att      avslå att-sats 1 

 

att     att-sats 2 är besvarad. 

 

18:21 Motion: Bristfällig ersättning vid tjänstledighet 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att     information går ut till alla medlemmar kring de pensionsmässiga konsekvenserna i 

samband med tjänstledighet i samband med tjänstledighet från ordinarie arbete för tillfälliga 

uppdrag.  

 

att      att-sats 2 och 3 är besvarade 

 

att     avslå att-sats 4.  

 

18:22 Motion: Inför en ny medlemskategori förtroendevald 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att      motionen är besvarad. 

 

18:23 Motion: Kvalitetsgranskning av innehållet på förbundets hemsida 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att     motionen är besvarad.  
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18.24 Motion: Medlemsrekrytering av unga ingenjörer som flyttar hit från länder utan 

facklig tradition 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att    överlämna motionen till förbundsstyrelsen att överväga vid verksamhetsplanering.  

 

 

18.25 Motion: Mentorstöd till Ny klubb som ska starta - nyss har startat 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att    motionen är besvarad. 

 

 

18.26 Motion: Proaktivt arbete med medlemsnytta 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att     motionen är besvarad.  

 

 

18.27 Motion: Stöd att företräda 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att    överlämna motionen [utreda olika stöd och metoder för att hjälpa förtroendevalda i sitt 

arbete] till förbundsstyrelsen att överväga för verksamhetsplanering.  

 

 

18.28 Motion: Stöd till förtroendevalda i företagsstrategiska frågor 

 

Sofia Johannesson yrkade  

1. att        att-sats 1 bifalls 

 

2. att        att-satserna 2–4 överlämnas till förbundsstyrelsen att överväga för     

verksamhetsplanering. 

 

3. att  stryka ”på att kartlägga” och lägga till ”för att” i att-sats 2.  

 

Fullmäktige beslöt  

 

att      avslå Sofia Johannessons andra yrkande  

 

att     bifalla Sofia Johannessons tredje yrkande  

 

att     bifalla utskottets förslag och Sofia Johannessons första yrkande.  

 

att     bifalla utskottets förslag angående att-sats 1 samt bifalla utskottets förslag angående att-

sats 3–4 och   
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därmed  

 

att Sveriges Ingenjörer kartlägger inom vilka områden förtroendevalda saknar stöd idag med 

fokus på företagsstrategiska frågor. 

att  Sveriges Ingenjörer arbetar för att nyttja den kompetens som finns hos erfarna 

förtroendevalda, med fokus på företagsstrategiska frågor. 

att  Sveriges Ingenjörer säkerställer att upparbetade vägar finns för att tillhandahålla extern 

expertis till förtroendevalda vid de fall sakkunskap saknas internt, med fokus på 

företagsstrategiska frågor 

att  Sveriges Ingenjörer utvecklar seminarier/kurser/nätverk för att utveckla förtroendevalda i 

företagsstrategiska frågor [lämnas till förbundsstyrelsen för att överväga för 

verksamhetsplanering]. 

 

18.29 Motion: Teknologstyrelser i distrikten 

 

Frans Frejdestedt särskilda reservation över utskottets förslag: 

Jag anser att förbundsstyrelsens förslag borde vunnit bifall då utskottets förslag innehåller 

oklarheter för vad det kan betyda för antalet ledamöter i distriktsstyrelser och 

konsekvenser därtill. 

Frans Frejdestedts reservation i utskottet behandlades som yrkande i plenum och ställdes mot 

avslag.  

 

Fullmäktige beslöt  

 

att      avslå Frans Frejdestdts yrkande. 

 

att      avslå motionen att-sats 1–4 

 

att      förbundsstyrelsen initierar ett arbete för att öka antalet teknologer i distriktsstyrelserna.  

 

 

18.30 Motion: Vad är en ingenjör 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att     överlämna att-sats 1 till förbundsstyrelsen att överväga för verksamhetsplanering [att FS 

uppdrar åt förbundskansliet att definiera kriterierna som gäller bland svenska utbildningar 

för att fungera som rekryteringsunderlag som nya medlemmar] 

 

att      uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda var förbundet bör bedriva framtida 

medlemsrekrytering 

 

att      avslå att-sats 3–5.  

 

 

 

 

  



 

Ingenjörsfullmäktige 2018 

Mötesdatum 2018-11-18/20 

 

Protokoll 

24 (32) 

 

  

 

18.31 Motion: Webbshop för våra medlemmar 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att     motionen är besvarad.  

 

 

18.32 Motion: Öka möjligheterna till att tillåta medlemmar på distans som deltagare när 

Sveriges Ingenjörer är medarrangör 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att     överlämna motionen till förbundsstyrelsen att överväga för verksamhetsplanering.  

 

 

18.33 Motion: Ökad synlighet på lärosätena ur teknologernas perspektiv 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att     öka yrkesverksamma medlemmars synlighet på lärosätena i samspel med teknologerna 

 och distrikten genom att delta på studenternas egna aktiveter.  

 

 

UTSKOTT 6  
 

Per Beremark redogjorde för utskott 6:s förslag  

 

18.34 Motion: Anställ en beräkningsingenjör 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att    avslå motionen.  

 

 

18.35 Motion: Gratis prova på-medlemskap 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att     avslå motionen.  

 

att    uppdra åt förbundsstyrelsen att undersöka möjligheten att genomföra ett pilotprojekt 

 samverkan med Saco, som prövar och utvärderar introduktionserbjudande för 

medlemskap för yrkesverksamma.  

 

 

18.36 Motion: Några fler ingenjörer på Sveriges Ingenjörers kansli 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att    avslå motionen.  
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18.37 Motion: Prioritering och fokusering av Sveriges Ingenjörers resurser 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att    avslå motionen  

 

att    uppdra åt förbundsstyrelsen att under 2019 öka transparensen till fullmäktige och 

motionärerna avseende beslut, speciellt motioner.  

 

 

18.38 Motion: Projektledare till Womengineer 

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att    avslå motionen.  

 

att    uppdra åt förbundsstyrelsen att fortsatt positivt pröva samarbete med organisationer som 

har likande mål som Sveriges Ingenjörer.  

 

Byte av mötesordförande 

 

Anders L Johansson lämnade över ledningen av mötet till Johan Tärbo. 

 

PROPOSITIONER  

 

18.39 Proposition: Ny programstruktur 

 

Magnus Sundemo yrkade ”att invänta demokratiutredningens förslag till  

ny organisation och nytt arbetssätt innan vi lägger tid och kraft på en ny  

programstruktur”  

 

Fullmäktige beslöt att avslå Magnus Sundemos yrkande och därmed att bifalla utskottets 

förslag  

 

att  uppdra åt förbundsstyrelsen att till fullmäktige 2019 omarbeta förbundets mål enligt 

propositionens tre principer. [möteshandlingsbilaga 18.39] 

 

§ 19 EKONOMI 

 

§ 19.02 Proposition om Budget och årsavgifter 2019 

 

Per Beremark redogjorde för utskott 6.  

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag  

 

att fastställa budget för år 2019 med en omsättning på 349 398tkr 

 [i möteshandlingarna bilaga 19.01] 

 

att            fastställa årsavgifter för 2019: 

 

Samtliga årsavgifter i tabellen nedan avser kalenderåret 2019 med undantag av Teknologernas 

avgift som avser perioden 2019-09-01—2020-08-31.  
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Årsavgift  

 

 

Per månad 

Ökning 

årsavg/per 

månad 

Senior:    

- Ordinarie medlem 2 880 240 -/- 

- Ordinarie medlem, 65+ 2 496 208 -/- 

- Examen 2019 720 60 -/- 

- Examen 2018 1 440 120 -/- 

- Reducerad avgift 1 440 120 -/- 

- Utlandsmedlemmar 1 440 120 -/- 

- Doktorand 1 440 120 -/- 

    

Pensionär 456 38 -/- 

    

Teknolog 180 15 -/- 

 

Avgifterna ovan är angivna exklusive avgiften till Akademikernas a-kassa (AEA), som för 

närvarande uppgår till 100 kronor per månad.  

 

Introduktionstrappan är utformad enligt 2006 års beslut, där de första två åren som ordinarie 

medlem rabatteras. Första året efter examen är avgiften 60 kronor per månad och andra året 

efter examen är det halv avgift, dvs 120 kronor per månad.  

 

Reducerad (halv) avgift betalas 2019 av de medlemmar som har en bruttoinkomst som 

understiger 19 000 kronor per månad.  

 

Utlandsmedlemmar ligger kvar på halv avgift. Som utlandsmedlem i ett avgiftsperspektiv 

räknas den medlem som är anställd i land där Sveriges Ingenjörer inte har avtal om 

gästmedlemskap och inte omfattas av Sveriges Ingenjörers kollektivavtal. Utlandsavgiften 

gäller exempelvis inte för medlemmar som är anställda i något nordiskt land eftersom dessa 

medlemmar kan söka gratis gästmedlemskap i någon av våra nordiska systerorganisationer. 

Utlandsmedlemmar har inte rätt till (individuell) förhandlingshjälp.  

 

Doktorandmedlemskap gäller för den medlem som är antagen till forskarutbildning som 

finansieras med stipendium, utbildningsbidrag med eller utan assistenttjänst, eller 

doktorandanställning vid högskola.  

 

Pensionärsavgift erhålls efter anmälan, tidigast från den månad medlemmen uppbär 

avtalspension, avgångspension, pensionsersättning, särskild ålders-pension eller motsvarande 

samt förvärvsarbetar högst 25 % av normal arbetstid. 

 

Då en medlem som fyllt 65 år inte kan vara ansluten till en a-kassa faller möjligheten att få 

ersättning via förbundets inkomstförsäkring. Med anledning av det finns en avgiftskategori för 

medlemmar över 65 år, som inte är berättigade till pensionärsavgiften. Avgiften uppgår till 

ordinarie avgift reducerad med premien för inkomstförsäkringen.   

 

Den avgift som fastställdes på Fullmäktige 1/2009, 15 kronor per månad, ska gälla även för 

Teknologperiod som löper från den 1 september 2019 till den 31 augusti 2020. I enlighet med 

beslutet på Fullmäktige 1/2008 kommer aviseringen av årsavgiften för teknologer att ske den 1 

september varje år.  

 

Ingen rabatt lämnas till de fullbetalande medlemmar som väljer årsavisering.  
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§ 19.03 Proposition om verksamhetsinriktning och budgetdirektiv för 2020 

 

Per Beremark redogjorde för utskott 6.  

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag  

 

att fastställa verksamhetsinriktning och budgetdirektiv för 2020 enligt möteshandling 

19.02. 

 

 

Byte av mötesordförande 

 

Johan Tärbo lämnade över ledningen av mötet till Lena Hellberg.  

 

 

§ 20 ARVODEN OCH VAL 

 

 

§ 20.01 Arvoden och regler för kostnadsersättning 

 

Ulf Bengtsson redogjorde för utskott 7.  

 

Fullmäktige beslöt i enlighet med utskottets förslag 

 

att fastställa arvoden 2019 till förbundsstyrelse, valberedning och revisorer 

med bas = ingenjörsmedellön för medlemmar i Sveriges Ingenjörer6 20177: 

protokollsbilaga 3. 

 

Uppdrag 

Fast arvode  

 

Bas x faktor 

Rörligt arvode 

per 

sammanträde 

Bas x faktor 

Förbundsordförande 3,000 - 

Förste och andre vice förbundsordförande 1,500 - 

Övrig förbundsstyrelseledamot  0,300 0,025 

Revisor (förtroendevald) 

[Revisors ersättare (förtroendevald) 8] 

Valberedningsledamot 

0,250 0,025 

 

 

att för den auktoriserade revisorn utgår arvode och kostnadsersättning enligt avtal mellan 

förbundet och den valda revisionsbyrån 

 

att arvode för andra uppdrag fastställs av förbundsstyrelsen 

 

att arvode utbetalas i efterskott vid årets slut och hanteras enligt vid varje tidpunkt 

gällande attestinstruktion för förbundet 

 

att fastställa regler för kostnadsersättning 2019 enligt protokoll bilaga 4. 

                                                      
6 Saco lönesök, samtliga medlemmar i Sveriges Ingenjörer (inga ytterligare filter).  

   Medellön 2017 = 49 683 kr. 
7 2017 är den senaste statistiken som är tillgänglig. 
8 Om stadgarna inte ändras angående val av revisorer. 
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att arvoden och regler för kostnadsersättning gäller för tiden 2018-11-21 – fullmäktiges 

ordinarie möte 2019. 

 

Arvoden för 2019 finns i protokoll bilaga 3 och kostnadsersättning för tiden  

2018-11-21 – fullmäktiges ordinarie möte 2019 finns i protokoll bilaga 4.  

 

VAL 

 

Lena Hellberg konstaterade att val sker enligt stadgarna för tiden 2018-11-21 – fullmäktiges 

ordinarie möte 2020 med undantag för fyllnadsval som sker t o m fullmäktiges ordinarie möte 

2019. 

 

 

§ 20.02 Förbundsordförande  

  
Fullmäktige beslöt enhälligt 

  
att  välja Ulrika Lindstrand   

  

§ 20.03 Förste vice förbundsordförande   

  
Fullmäktige beslöt enhälligt 
 

att  välja Per Norlander.  

  
§ 20.04 Andre vice förbundsordförande  

  
Fullmäktige beslöt enhälligt  

  
att  välja Sara Magnusson.    

  

  
20.05 Fem förbundsstyrelseledamöter, examinerade 

 

Personval genomfördes i mötetsystemet med följande resultat   

 

Mikael Andersson: 68 

Marcus Suurküla: 67 

Sofia Johansson: 66 

Peter Tönnäng: 66 

Joachim Pettersson: 57 

Anna Margitin Blomberg: 21 

 

Röstberättigade: 76 

Röstat: 72 

Ej röstat: 4 

Blanka röster: 0 

 

Lena Hallberg konstaterade att fullmäktige valt  

 

Mikael Andersson, Marcus Suurküla, Sofia Johannesson, Peter Tönnäng, Joachim Pettersson.  
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[Valda 2017 t o m fullmäktiges ordinarie möte 2019 är Philip Stankovski, Sverker Hansson, 

Therese Koggdahl, Helene Åhsberg] 
  

§ 20.06 En förbundsstyrelseledamot, examinerade, fyllnadsval ett år  

 

Personval genomfördes i mötetsystemet med följande resultat   
 

Arezou Taghizadeh: 58 

Anna Margitin Blomberg: 13 

 

Röstberättigade: 76 

Röstat: 71 

Ej röstat: 5 

Blanka röster: 0 

Lena Hellberg konstaterade att fullmäktige valt  

   
 Arezou Taghizadeh. 

 

§ 20.07 En förbundsstyrelseledamot, teknolog 
 

Teknologerna beslöt enhälligt  

  
att  välja Henri Mellin.  

 

§ 20.08 En förbundsstyrelseledamot, teknolog, fyllnadsval 

 

Teknologerna beslöt enhälligt  

  
Att välja Tobias Åresten.   

  

§ 20.09 Valberedningens ordförande  

  
Fullmäktige beslöt enhälligt 

  
att välja Per Tore Eidsvik.  

  

§ 20.10  Valberedningens vice ordförande, fyllnadsval  

  
Fullmäktige beslöt enhälligt 

  
att välja Maria Guttman.   
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§ 20.11 Tre valberedningsledamöter  

 
Fullmäktige beslöt enhälligt 
  

att välja  

 
Per Beremark 

 Stefan Wänstedt 

 Anke Krönert 

 

[Valda 2017 t o m fullmäktiges ordinarie möte 2019 är Christina Eklööf och Åke Holmberg] 

 

§ 20.12 En revisor, sammankallande  

 

Fullmäktige beslöt enhälligt  

 

att väja Janerik Lundqvist. 

 

§ 20.13 En revisor 

 

Fullmäktige beslöt enhälligt  

 

att välja Johan Tärbo. 

 

[Valda 2017 t o m fullmäktiges ordinarie möte 2019 är Ylva Johansson.] 

§ 20.14 En revisor, fyllnadsval  

 

Fullmäktige beslöt enhälligt  

 

att välja Johan Ingberg.  

§ 20.15 Revisionsbyrå   

Fullmäktige beslöt enhälligt  

 

att  välja KPMG. 

 

§ 16.07 Framväxten av CF:s partsställning  

 

Anders Tihkan, stf förbundsdirektör föredrog framväxten av CF:s partsställning.  

 

§ 21 Fullmäktiges ordinarie möte 2019 

 

Lena Hellberg konstaterade att förbundsstyrelsen kommer att kalla fullmäktige till ordinarie 

möte 2019-11-17/19 på Djurönäset. 

 

Byte av mötesordförande 

 

Lena Hellberg lämnade över ledningen av mötet till Johan Tärbo. 
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Ordet är fritt  
 

De ledamöter som önskade tala om något gavs möjligheten till det. Följande ledamöter valde 

att prata om följande ämnen.  

 

• Anders L Johansson 

Begreppet lönesättande chef, bör vara lönefördelande chef 

 

• Iwe Lingström 

Arbetstid och flexibilitet och hur man ska förhålla sig till arbetstid i en 

internationell kontext.  

 

• Karin Hill 

Demokratiutredningens persona var något smala, uppmanade alla att påverka nu.  

 

• Zackarias Söderlund och Anna Margitin Blomberg  

Uppmanade att våga förändra och tänka på att vi har en enorm bredd i förbundet. 

Lyssna på alla!  

 

• Carolina Gomez Lagerlöf 

Jämställdhet och den diskussion som finns i samhället om att många är 

engagerade i frågan om bemötande.   

 

• Mikael Goldberg 

Uppmanade att fler skulle skicka in tankar till demokratiutredningen 

 

• Håkan Lönnqvist 

Unga mäns skolresultat försämras och att vi som förbund inte får glömma bort 

pojkarnas behov.  

 

• Patricia Quaglia 

Problematiken med internationella resor och hur vi hanterar frågan om hållbart 

arbetsliv i en global värld.  

 

• Carl Johan Sandelin 

Globala företag gör det svårt att skapa en arbetsmiljö som är god. När och var 

sätts utrymmet för lönerna. Lokala facken behöver ha diskussion med företagen 

om löneutrymmet när budgeten sätts.  
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§ 22 Fullmäktigemötets avslutande 

 

Byte av mötesordförande 

 

Johan Tärbo lämnade över ledningen av mötet till Ulrika Lindstrand.  

 

Ulrika Lindstrand tackade mötesledningen Anders L Johansson, Johan Tärbo och Lena 

Hellberg samt kansliets personal. 

 

Ulrika Lindstrand framförde ett tack till de avgående förbundsstyrelseledamöterna Monica 

Normark och Måns Östring.  

 

Ulrika Lindstrand förklarade fullmäktiges ordinarie möte 2018 avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Elisabeth Arbin  

Elisabeth Arbin  

 

 

Justerat 

 

 

 

 

 

Ulrika Lindstrand Anders L Johansson Johan Tärbo 

Ulrika Lindstrand * Anders L Johansson * Johan Tärbo * 

 

 

 

 

 

Lena Hellberg  Håkan Lönnqvist  Per Beremark 

Lena Hellberg * Håkan Lönnqvist Per Beremark 

 

 

* justerar sina punkter som mötesordförande. 
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Plats Djurönäset, möteshus 1 

Elisabeth Gårdbäck, ordförande 

Carl- Johan Sandelin, ersättare 

Ledamöter 

Lars Ljungberg 
Christer Lund 
Susanne Stenlund 
Mari Larsson 
Suncana Bandalo 
Marie Jansson 
Philip Andersson 
Pernilla Owe 
Stefan Wänstedt 
Anders C Johansson 
Anke Krunert 
Magnus Landgren 
Gunnar Parkefeldt 
Lars Svensson 

Utskottssekreterare Daniel Falk och Magnus Böschen, förbundskansliet 

Övriga närvarande Philip Stankovski, förbundsstyrelsen 
Monica Normark, förbundsstyrelsen 

Camilla Frankelius, kansliet 

18 UTSKOTT 1 
Arbetsmiljöpolitiskt program 

18.01 Arbetsmiljö - fysisk och psykosocial 
18.02 Arbetsmiljöutbildning utan ekonomisk diskussion 
18.03 Det gränslösa arbetslivet och konsten att säja nej 
18.04 Gammal är äldst 
18.05 Gör 6 timmars arbetsdag till norm 
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18.01 Arbetsmiljö - fysisk och psykosocial 

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

 

Diskussionerna har kretsat kring vikten av att jobba mer strategiskt och proaktivt med 

framförallt psykosociala arbetsmiljöfrågor. Vidare har framförts att förbundets arbete 

behöver synas och kommuniceras bättre till medlemmar och förtroendevalda.  

 

Utöver det som FS skrivit i sitt svar erbjuder förbundet utbildning för förtroendevalda i 

arbetsmiljö på fackliga grundkurser samt specialkurser inom arbetsmiljö, dels “ny som 

skyddsombud”, dels BAM (Bättre ArbetsMiljö).  

 

Förbundet har också en arbetsmiljöexpert liksom fyra ombudsmän som specialiserat 

inom arbetsmiljö och som utbildar och ger stöd till medlemmar och förtroendevalda 

inom detta område. 

 

 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

 

att Att-sats 1 – 4 är besvarade 

att Att-sats 5 “att synliggöra Sveriges Ingenjörer och Sacos arbete 

inom arbetsmiljöområdet” överlämnas till förbundsstyrelsen att 

överväga för verksamhetsplanering. 
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18.02 Arbetsmiljöutbildning utan ekonomisk diskussion  

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

 

Utskottet konstaterar att att-sats 3 inte besvarats. 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

att Att-sats 1-2 är besvarad. 

att Möjligheten till samhällsbidrag utreds för utbildningen. 
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18.03  Det gränslösa arbetslivet och konsten att säja nej 

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

 

Förbundsstyrelsen har tydligt deklarerat att frågan om arbetsmiljö och gränslöst arbete 

tas på största allvar och står högt på agendan. 

 

Utskottet konstaterar att informationen på förbundets hemsida om gränslöst arbetsliv är 

svår att hitta och inte kommuniceras i tillräckligt stor omfattning i förhållande till 

frågans vikt. 

 

Utskottet vill också framföra att begreppet flexibilitet är svårtolkat och idag utgår 

alltför mycket från arbetsgivarnas krav och behov. Till exempel tillämpar arbetsgivarna 

möjligheten att övertidsavlösa anställda i alltför stor utsträckning liksom att kraven på 

chefers tillgänglighet är för höga.  

 

Slutligen har utskottet gått igenom förbundets arbetsmiljöpolitiska program och där 

funnit att motionärens yrkanden i stort adresseras och kompletteras med förbundets råd 

och stöd till medlemmar och förtroendevalda. 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

att Motionen är besvarad. 
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18.04  Gammal är äldst 

 
Utskottets utlåtande/kommentar 
 

Förbundet driver inom ramen för diskussionerna om höjd pensionsålder att även ålder 

för intjänande av tjänstepension ska höjas.  

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

 

Att                    avslå att sats 1 och 2 

Att                    sats 3 är besvarad 
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18.05  Gör 6 timmars arbetsdag till norm 

 
Utskottets utlåtande/kommentar 
 

Förbundet driver frågan om kortare arbetstid genom arbetstidsförkortning och 

möjligheten till deltidspension/flexpension i slutet på arbetslivet. 

 

Vidare har FUM 2014 behandlat frågan och beslutat om en att-sats som lyder: 

Att Sveriges Ingenjörer ska jobba för att möjligheten till flexibel arbetstid i olika faser i 

livet blir en del av kollektivavtalet. 

 

Slutligen finner utskottet det inte gångbart att i nuläget driva frågan om 6 timmars 

arbetsdag i samklang med förbundets lönestrategi. 

 

Utskottet anser att normen på arbetsmarknaden och på utbildningarna bör vara 

densamma. 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

att Avslå motionen 
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Peter Tönnäng
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Ulf Grönberg
Henrik Lundin
Johnny Dahlberg
Björn Nyström (ej 13.20 - 13.35)

Utskottssekreterare Malin Lindström, förbundskansliet 
Pia Bäckström, förbundskansliet 

Övriga närvarande Per Norlander, förbundsstyrelsen 
Joachim Pettersson, förbundsstyrelsen 

Ellinor Bjennbacke, kansliet 

Peter Tönnäng, gäst 
Kjetil Lein, NITO 

18 UTSKOTT 2 
Inkomstpolitiskt program 
Näringspolitiskt program  

18.06 Entreprenörspolitiskt program  
Ingenjörskreativitet för en ljusare morgondag  

18.07 Fullmäktige 2019  
18.08 Jämlik och jämställd lönesättning  
18.09 Medarbetarvänligt företagande och etiskt aktiesparande 
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18.11 Tillsätt en utredning med avseende på våra medlemmars pensioner 
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18.06  Entreprenörspolitiskt program  

Ingenjörskreativitet för en ljusare morgondag  
 
Utskottets utlåtande/kommentar 

 

Utskottet menar att frågorna är viktiga och att de kommer att omhändertas inom ramen 
för omarbetning av programmen. Utskottet föreslår därför fullmäktige  

 
 
 
 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 
 
 
 
 
att uppdra åt förbundsstyrelsen att till fullmäktige 2019 få med 

intraprenör- och entreprenörskapets betydelse i omarbetning av de 
politiska programmen.  

att avslå motionernas övriga yrkanden 
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18.07  Fullmäktige 2019 

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

 

Utskottet menar att frågan kommer att tas om hand inom ramen för 

demokratiutredningen och ställer sig bakom förbundsstyrelsens förslag till svar.  

 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

 

att avslå motionen 
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18.08 Jämlik och jämställd lönesättning 

 

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

 

Utskottet tycker att frågan är oerhört viktig, även arbetsgivarna menar att lönerna ska 

sättas på ett sakligt sätt. I Sveriges Ingenjörers jämställdhetspolitiska program lyfts och 

problematiseras frågan. För förbundet är det en viktig fråga och det framgår också av 

styrelsens svar.  

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

att motionen är besvarad 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ingenjörsfullmäktige 2018 

Sammanträdesdatum 2018-11-18/20  

 

Utskott 2, utlåtande  

1 (1) 

 

 

 

 

18.09  Medarbetarvänligt företagande och etiskt aktiesparande 

 
Utskottets utlåtande/kommentar 

Utskottet menar att motionen om kollektivavtal är viktig men att svartlista företag utan 

kollektivavtal är fel sätt att angripa problemet. Förbundet får heller inte information om 

kollektivavtal från alla arbetsgivareförbund. Att informera och ge råd om vikten av 

kollektivavtal är en mer framkomlig väg att gå.  

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

 

att avslå motionen 
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18.10  Tjänstepension från första arbetsdagen 

 

 
Utskottets utlåtande/kommentar 
 

Utskottet tycker att principen är bra men få medlemmar i åldersspannet berörs i 

dagsläget då de flesta studerar. Frågan riskerar också att kosta en hel del i 

avståenden i kollektivavtalsförhandlingar. Med anledning av detta menar 

utskottet att frågan inte är prioriterad, dock bör förbundet alltid arbeta för att all 

lön ska vara pensionsgrundande. 

 
 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

 

att avslå första och tredje att-satsen 

att motionen i övrigt är besvarad 
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18.11 Tillsätt en utredning med avseende på våra medlemmars pensioner 

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

 

Diskussionen i utskottet gör att: 

 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

 

att        överlämna till förbundsstyrelsen att överväga för verksamhetsplanering 
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 18.12 Mångfald - ökat stöd till HBTQ-personer  
  
Utskottets utlåtande/kommentar  
  
Utskottet ser att det finns ett behov av ökad kunskap i HBTQ- frågor. Det kan också 
finnas behov av att skapa informella nätverk exempelvis genom distriktens verksamhet 
och/eller via hemsidan.  
   
Utskottet föreslår fullmäktige besluta  
  
att  
- Överlämna att-sats 5 till förbundsstyrelsen som underlag för verksamhetsplanering för 2019 
(”att synliggöra vårt och Sacos arbete på området”)  
 
- Bifalla [en modifierad] att-sats 3 genom att lägga till en ny mening i Sveriges  
Ingenjörers mångfaldsprogram [sid 3 under rubrik Sexuell läggning, efter sista meningen]: 
”Motsvarande ska gälla redan under studietiden”.  
 
- Bifalla [en modifierad] att-sats 4 om att öka kompetensen bland ombudsmän och 
förtroendevalda om HBTQ-frågor och hur vi som förtroendevalda kan stödja dem att kunna vara 
sig själva på jobbet både genom att utnyttja möjligheterna i befintlig lagstiftning och genom vårt 
eget beteende- hur vi kan agera inkluderande.  
-att-sats 1, 2 är besvarade 
 
18.13 Synliggörande av hållbarhetsarbete hos Sveriges Ingenjörer 
 
Utskottets utlåtande/kommentar 
 
Hållbarhet är en viktig och prioriterad fråga för många ingenjörer. Det är av stort värde 
att förbundet är tydligt i frågan och belyser ingenjörens viktiga betydelse i 
hållbarhetsarbetet. Genom att lyfta fram frågan om hållbarhet kan vi också attrahera, 
intressera, rekrytera och behålla medlemmar. Utskottet tolkar att styrelsen avser att 
använda att-sats 1 i översynen av programmen. 
 
 
Utskottet föreslår fullmäktige besluta 
 
att 
- Överlämna yrkandet om att använda FN:s hållbarhetsmål till förbundsstyrelsen att överväga 
för verksamhetsplanering. 

- Att-sats 2 och 3 är besvarade. 
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18.39 Proposition ny programstruktur  
 
Utskottets utlåtande/kommentar 

 
Utskottet ser positivt på propositionen. Det finns ett behov av att tydligare kommunicera 
förbundets ställning i viktiga frågor. Det är viktigt att hitta en struktur där man fortsatt 
tar tillvara den kunskap som arbetats fram i programarbetet.  
 
 
Utskottet föreslår fullmäktige besluta 
 
 
att Bifalla propositionen 
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18.14 Etablera stöd till lokalföreningar angående alternativ omställning 

Kompetensutveckling nu  

Utskottets utlåtande/kommentar 

Utskottet följer förbundsstyrelsens förslag. 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

att avslå att-sats 1 i motion Kompetensutveckling nu 

att i övrigt överlämna motionerna till förbundsstyrelsen att överväga för 

verksamhetsplanering. 
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18.15  Flexibilitet som gynnar BÅDE medlemmen och företaget 

 

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

 

 

Utskottet följer förbundsstyrelsens förslag. 
 

Utskottet vill särskilt framhålla motionärens och förbundsstyrelsens resonemang om 

ordet flexibilitets vaga definition samt vikten av att vara väl förberedda och 

handlingskraftiga innan frågan aktualiseras av arbetsgivaren.   

 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

 

att överlämna motionen till förbundsstyrelsen att överväga för 

verksamhetsplanering. 
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18.16  Livslångt lärande och åldersdiskriminering 

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

 

Utskottet följer förbundsstyrelsens förslag. 
 

Utskottet instämmer i förbundsstyrelsens analys om att frågan om livslångt lärande och 

åldersdiskriminering kommer att intensifieras framöver.  

 

Vad gäller frågan om åldersdiskriminering är en möjlighet att använda en liknande 

kommunikationsmetod som användes i samband med ”Myterna om LAS”.  

 

 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

 

 

att överlämna motionen till förbundsstyrelsen att överväga för 

verksamhetsplanering. 
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18.17  Lobbying för studielån senare i livet 

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

Utskottet följer förbundsstyrelsens förslag. 

 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

 

 

att avslå motionen. 
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18.18 Programmering från första klass i svensk skola  

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

Utskottet följer förbundsstyrelsens förslag. 

Utskottet ser med tillfredsställelse att programmering numera ingår som en integrerad 

del i framförallt matematik och teknik inom grundskolan och i styrdokumenten för 

gymnasieskolan.  

 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

 

 

att motionen är besvarad. 
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18.19 Stimulera teknikintresset bland unga i samhället 

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

 

Utskottet följer förbundsstyrelsens förslag. 
 

Utskottet stödjer förbundsstyrelsens fortsatta arbete inom detta viktiga område.  

 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

 

att motionen är besvarad. 
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18.20  Branschgrupper 

 

I enlighets med motionens intention får det fastställas att förbundsstyrelsen och 

kansliet arbetar med frågan framåtsyftande och att man tar frågan på fullt allvar. 

 

Förbundsstyrelsens särskilda tillägg biläggs. 

 
Utskottet följer förbundsstyrelsens förslag 

 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

att avslå att-sats 1 

att-stats 2 är besvarad 
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18.21  Bristfällig ersättning vid tjänstledighet 

 

Utskottet följer förbundsstyrelsen förslag 

 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

 

Att 

 

- överlämna att-sats 1 till förbundsstyrelsen att överväga för 

verksamhetsplanering: ”information går ut till alla medlemmar kring 

de pensionsmässiga konsekvenserna i samband med tjänstledighet från 

ordinarie arbete för tillfälliga uppdrag” 

 

- att-sats 2 och 3 är besvarade 

 

- avslå att-stats 4. 
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18.22  Inför en ny medlemskategori förtroendevald  

 
Utskottet följer förbundsstyrelsens förslag 
 

 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

att motionen är besvarad 
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18.23 Kvalitetsgranskning av innehållet på förbundets hemsida 

 

 

 
Utskottet följer förbundsstyrelsens förslag 

 

 

 

 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

 

att motionen är besvarad 
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18.24  Medlemsrekrytering av unga ingenjörer som flyttar hit från länder 

utan facklig tradition  

 

 
Utskottet vill uppmärksamma på vikten av att skapa information om förbundet, Saco 

och den svenska modellen på engelska för att nå potentiella medlemmar och utländska 

chefer. 

 
Utskottet följer förbundsstyrelsens förslag 

 

 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

att överlämna motionen till förbundsstyrelsen att överväga för verksamhetsplanering. 
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18.25  Mentorstöd till Ny klubb som ska starta - nyss har startat  

 

För att skapa mer engagemang för distrikt/klubbar kring mentorsstöd kan det vara av 

stor vikt att man per automatik tillfrågas från förbundet. Det behöver också vara tydligt 

vad som krävs av den klubben som agerar mentor. I processen att skapa ny klubb bör 

frågan ställas om man önskar en mentor. 

 
Utskottet följer förbundsstyrelsens förslag 

 

 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

 
att motionen är besvarad 
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18.26  Proaktivt arbete med medlemsnytta 

 

Motionärerna tar upp en otroligt viktig fråga, medlemmarnas nöjdhet. Om förbundet 

inte har nöjda medlemmar så avslutar de sitt medlemskap vilket kan leda till att 

Sveriges Ingenjörer förlorar sin legitimitet och möjlighet att påverka 

 
Utskottet följer förbundsstyrelsens förslag 

 

 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

 

att motionen är besvarad 
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18.27  Stöd att företräda 

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

 

Utskottet anser att motionärens synpunkter är relevanta och pekar på vikten av 

det medlemsnära arbetet och stödet med verktyget till dessa. Utskottet ser 

behovet av att förbundsstyrelsen utreder frågan om hur stöd och verktyg till 

lokala klubbar/förtroendevalda fortsatt utvecklas. 

 
Utskottet föreslår fullmäktige besluta 
 

 

att överlämna motionen till förbundsstyrelsen att överväga för 

verksamhetsplanering 
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18.28 Stöd till förtroendevalda i företagsstrategiska frågor  

 

 

Utskottets utlåtande/kommentar 
 

Utskottet anser att frågan om kunskap kring företagsstrategiska är viktig och kan 

påverka många medlemmar i deras arbete. Utskottet konstaterar att det är viktigt att 

arbetet och utvecklingen i dessa frågor tas på allvar och arbetas med för ett framtida 

bra stöd utifrån motionärens intentioner. Det får vidare konstateras att det idag finns 

förutsättningar att nyttja de goda kunskaper som finns i förbundet på företagen. 

 

Utskottet förordar att utvecklingsarbetet startar skyndsamt och bearbetas i den mån det 

går redan under 2019. 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

att Sveriges Ingenjörer kartlägger inom vilka områden 

förtroendevalda saknar stöd idag med fokus på företagsstrategiska 

frågor. 

att Sveriges Ingenjörer arbetar på att kartlägga och nyttja den 

kompetens som finns hos erfarna förtroendevalda, med fokus på 

företagsstrategiska frågor. 

att Att Sveriges Ingenjörer säkerställer att upparbetade vägar finns för 

att tillhandahålla extern expertis till förtroendevalda vid de fall 

sakkunskap saknas internt, med fokus på företagsstrategiska frågor 

att Överlämna att-sats 4 i motionen till förbundsstyrelsen att överväga 

för verksamhetsplanering 

“att Sveriges Ingenjörer utvecklar seminarier/kurser/nätverk för att 

utveckla förtroendevalda i företagsstrategiska frågor.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ingenjörsfullmäktige 2018 

Sammanträdesdatum 2018-11-18/20  

 

Utskott 5, utlåtande  

1 (1) 

 

 

 

18.29  Teknologstyrelser i distrikten  

 

Utskottets utlåtande/kommentar 
 

Utskottet anser att det är av stor vikt att teknologers koppling och engagemang för 

distriktsverksamheten är viktigt för förbundets framtida utveckling och förordar därför 

ett ökat stöd mot att få in teknologer i distrikten. 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

att avslå motionens att-sats 1 – 4 

att förbundsstyrelsen initierar ett arbete för att öka antalet teknologer i 

distriktsstyrelserna 

  

Särskild reservation 

 

Frans Frejdestedt särskilda reservation över utskottets förslag: 

Jag anser att förbundsstyrelsens förslag borde vunnit bifall då utskottets förslag 

innehåller oklarheter för vad det kan betyda för antalet ledamöter i 

distriktsstyrelser och konsekvenser därtill. 
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18.30  Vad är en ingenjör? 

 

 
Utskottet följer förbundsstyrelsens förslag 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

att Överlämna att-sats 1 till förbundsstyrelsen att överväga för 

verksamhetsplanering 

att Bifalla (en modifierad) att-sats 2 och därmed att “uppdra åt 

förbundsstyrelsen att utreda var förbundet bör bedriva framtida 

medlemsrekrytering” 

att Avslå att-sats 3 – 5. 
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18.31 Webbshop för våra medlemmar  

 

 
Utskottet följer förbundsstyrelsens förslag 
 

 

 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

att motionen är besvarad 
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18.32  Öka möjligheterna till att tillåta medlemmar på distans som 

deltagare när Sveriges Ingenjörer är medarrangör  

 

 

 

Utskottets utlåtande/kommentar 
 

Utskottet tycker att förbundsstyrelsens förslag är bra 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

att överlämna till förbundsstyrelsen att överväga för 

verksamhetsplanering 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fullmäktige 1/2018 

Sammanträdesdatum 

2018-11-18/20  

 

Utskott 5, utlåtande  

1 (1) 

 

 

 

18.33  Ökad synlighet på lärosätena ur teknologernas perspektiv 

 

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

 

Utskottet föreslår fullmäktige att stödja distrikten att delta i studentevenemang 

på lärosäten, detta kan vara ex. Regatter, karnevaler, corteger och Quarnevalen. 

Syftet med detta är att skapa en brygga mellan teknologerna och de 

yrkesverksamma ingenjörerna i distrikten för att därigenom skapa ett 

naturligare övergång mellan studier och arbetsliv samt också bra engagemang 

där teknologer och inte ex. studentmarknadsförare involveras för att visa upp 

värdet att vara med i Sveriges Ingenjörer. Detta arbete ska i första hand 

bedrivas oavlönat från förbundet. 

 
Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

att Öka yrkesverksamma medlemmars synlighet på lärosätena i 

samspel med teknologerna och distrikten genom att delta på 

studenternas egna aktiviteter. 
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18.34  Anställ en beräkningsingenjör  

 
Utskottets utlåtande/kommentar 
 
Utskottet har inga invändningar mot förbundsstyrelsens förklaring till hur kansliet 
hanterar behovet av kompetens för analys av pensionssystem, indexutformning etc och 
deras konsekvenser för medlemmarna. 
 
Utskottet konstaterar att pensionsinformation till enskilda medlemmar inte direkt 
nämns i motionen och att denna därför inte berörs om motionen avslås. 
 
 
Utskott 6 föreslår fullmäktige besluta 
 
att  avslå motionen. 
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18.35  Gratis prova på-medlemskap  

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

 

Utskottet konstaterar att tidigare års ekonomiutskott har diskuterat gratis medlemskap, 

och då bl a teknologerna ansåg att gratiserbjudande inte skulle attrahera fler 

teknologer. 

 

Andra frågor som berörts är bl a de förmåner som finns i medlemskapet, vare sig det är 

gratis eller ej. Förbundet måste alltid betala för a-kassa, försäkringar, tidningar m m. 

 

Exempel på nya sätt rekrytera är Juseks app som deras förtroendevalda har och direkt 

kan registrera en ny medlem med ”startrabatt”, eller utan. 

 

 

Utskott 6 föreslår fullmäktige besluta 

 

att avslå motionen 

att uppdra åt förbundsstyrelsen att undersöka möjligheterna att 

genomföra ett pilotprojekt i samverkan med Saco, som prövar och 

utvärderar introduktionserbjudande för medlemskap för 

yrkesverksamma. 
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18.36  Några fler ingenjörer på Sveriges Ingenjörers kansli 

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

Utskottet instämmer i förbundsstyrelsens yttrande. 

 

 

Utskott 6 föreslår fullmäktige besluta 

 

att avslå motionen. 
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18.37 Prioritering och fokusering av Sveriges Ingenjörers resurser  

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

 

Motionärerna har upplyst utskottet om att syftet med motionen är att få ökad insyn i 

vad som händer med motionerna efter fullmäktiges beslut. 

 

Utskottet konstaterar att förbundets verksamhet har blivit så omfattande att ett 

informationsflöde om alla aktiviteter i olika delar av den operativa vardagen skulle bli 

omöjligt att hantera. Vidare att rollfördelningen mellan fullmäktige och 

förbundsstyrelse innebär att fullmäktige anger inriktning på lång sikt, medan 

förbundsstyrelsen gör prioriteringar till förbundsdirektörens genomförande av 

verksamheten. 

 

En ny demokratisk organisationsstruktur med nya sätt att arbeta, dvs utmaningarna för 

den pågående demokratiutredningen, kan öka transparensen angående 

förbundsstyrelsens prioriteringar och därmed öka fullmäktigeledamöternas möjligheter 

att få del av och värdera information om förbundets verksamhet. 

 

Utskottet anser dock att förbundsstyrelsen inte behöver invänta demokratiutredningens 

förslag, utan redan kan vidta åtgärder för att förbättra information m m. Utskottet 

bedömer att resursinsats för detta inte behöver vara mer än låg, dvs att den i huvudsak 

ryms inom ramen för befintliga resurser. 

 

 

Utskott 6 föreslår fullmäktige besluta 

 

att avslå motionen 

att uppdra åt förbundsstyrelsen att under 2019 öka transparensen till 

fullmäktige och motionärer avseende beslut, speciellt motioner. 
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18.38  Projektledare till Womengineer 

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

 

Utskottet instämmer i förbundsstyrelsens yttrande, men vill framhålla vikten av att 

förbundsstyrelsen låter utveckla samarbete i vardagen med både Womengineer och 

andra organisationer och projekt som främjar Sveriges Ingenjörers mål. Inte minst 

gäller det målet att intressera ungdomar att söka till högre teknisk utbildning. 

 

Förbundsstyrelsen har upplyst om att samarbete faktiskt pågår med Womenengineer. 

Förbundet har gått in som partner med ca en halv miljon i IVA:s Vera-projekt (Vera 

Sandberg var Chalmers första kvinnliga civilingenjör) under 2019. 

 

 

 

Utskott 6 föreslår fullmäktige besluta 

 

att avslå motionen 

att uppdra åt förbundsstyrelsen att fortsatt positivt pröva samarbete 

med organisationer som har liknande mål som Sveriges 

Ingenjörer. 
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19.01 Proposition Budget och avgifter 2019  

 
Utskottets utlåtande/kommentar 

Utskottet föreslår inga ändringar av förbundsstyrelsens proposition. 

Utskottet konstaterar att budgeten följer fullmäktiges budgetdirektiv. 

Förbundsstyrelsen har upplyst om att den tidigare i år har uppdragit åt 

förbundsdirektören att utreda förbundets långsiktiga finansiering, bl a konfliktfond, 

placeringspolicy, fastighetsfrågor, effektivitet. Förbundsstyrelsen kommer att behandla 

ärendet under våren 2019.  

 

Utskott 6 föreslår fullmäktige besluta 

 

att fastställa budget- och avgifter för 2019 enligt möteshandling bilaga 19.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ingenjörsfullmäktige 2018 

Sammanträdesdatum 2018-11-18/20  

 

Utskott 6, utlåtande  

1 (1) 

 

 

19.02 Proposition Budget- och verksamhetsdirektiv 2020 

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

Utskottet föreslår inga ändringar av förbundsstyrelsens proposition. 

 

 

Utskott 6 föreslår fullmäktige besluta 

 

att fastställa budget- och verksamhetsdirektiv för 2020 enligt möteshandling 

bilaga 19.02. 
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18.01 Arbetsmiljö - fysisk och psykosocial 

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

 

Diskussionerna har kretsat kring vikten av att jobba mer strategiskt och proaktivt med 

framförallt psykosociala arbetsmiljöfrågor. Vidare har framförts att förbundets arbete 

behöver synas och kommuniceras bättre till medlemmar och förtroendevalda.  

 

Utöver det som FS skrivit i sitt svar erbjuder förbundet utbildning för förtroendevalda i 

arbetsmiljö på fackliga grundkurser samt specialkurser inom arbetsmiljö, dels “ny som 

skyddsombud”, dels BAM (Bättre ArbetsMiljö).  

 

Förbundet har också en arbetsmiljöexpert liksom fyra ombudsmän som specialiserat 

inom arbetsmiljö och som utbildar och ger stöd till medlemmar och förtroendevalda 

inom detta område. 

 

 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

 

att Att-sats 1 – 4 är besvarade 

att Att-sats 5 “att synliggöra Sveriges Ingenjörer och Sacos arbete 

inom arbetsmiljöområdet” överlämnas till förbundsstyrelsen att 

överväga för verksamhetsplanering. 
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18.02 Arbetsmiljöutbildning utan ekonomisk diskussion  

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

 

Utskottet konstaterar att att-sats 3 inte besvarats. 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

att Att-sats 1-2 är besvarad. 

att Möjligheten till samhällsbidrag utreds för utbildningen. 
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18.03  Det gränslösa arbetslivet och konsten att säja nej 

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

 

Förbundsstyrelsen har tydligt deklarerat att frågan om arbetsmiljö och gränslöst arbete 

tas på största allvar och står högt på agendan. 

 

Utskottet konstaterar att informationen på förbundets hemsida om gränslöst arbetsliv är 

svår att hitta och inte kommuniceras i tillräckligt stor omfattning i förhållande till 

frågans vikt. 

 

Utskottet vill också framföra att begreppet flexibilitet är svårtolkat och idag utgår 

alltför mycket från arbetsgivarnas krav och behov. Till exempel tillämpar arbetsgivarna 

möjligheten att övertidsavlösa anställda i alltför stor utsträckning liksom att kraven på 

chefers tillgänglighet är för höga.  

 

Slutligen har utskottet gått igenom förbundets arbetsmiljöpolitiska program och där 

funnit att motionärens yrkanden i stort adresseras och kompletteras med förbundets råd 

och stöd till medlemmar och förtroendevalda. 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

att Motionen är besvarad. 
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18.04  Gammal är äldst 

 
Utskottets utlåtande/kommentar 
 

Förbundet driver inom ramen för diskussionerna om höjd pensionsålder att även ålder 

för intjänande av tjänstepension ska höjas.  

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

 

Att                    avslå att sats 1 och 2 

Att                    sats 3 är besvarad 
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18.05  Gör 6 timmars arbetsdag till norm 

 
Utskottets utlåtande/kommentar 
 

Förbundet driver frågan om kortare arbetstid genom arbetstidsförkortning och 

möjligheten till deltidspension/flexpension i slutet på arbetslivet. 

 

Vidare har FUM 2014 behandlat frågan och beslutat om en att-sats som lyder: 

Att Sveriges Ingenjörer ska jobba för att möjligheten till flexibel arbetstid i olika faser i 

livet blir en del av kollektivavtalet. 

 

Slutligen finner utskottet det inte gångbart att i nuläget driva frågan om 6 timmars 

arbetsdag i samklang med förbundets lönestrategi. 

 

Utskottet anser att normen på arbetsmarknaden och på utbildningarna bör vara 

densamma. 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

att Avslå motionen 
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18.06  Entreprenörspolitiskt program  

Ingenjörskreativitet för en ljusare morgondag  
 
Utskottets utlåtande/kommentar 

 

Utskottet menar att frågorna är viktiga och att de kommer att omhändertas inom ramen 
för omarbetning av programmen. Utskottet föreslår därför fullmäktige  

 
 
 
 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 
 
 
 
 
att uppdra åt förbundsstyrelsen att till fullmäktige 2019 få med 

intraprenör- och entreprenörskapets betydelse i omarbetning av de 
politiska programmen.  

att avslå motionernas övriga yrkanden 
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18.07  Fullmäktige 2019 

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

 

Utskottet menar att frågan kommer att tas om hand inom ramen för 

demokratiutredningen och ställer sig bakom förbundsstyrelsens förslag till svar.  

 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

 

att avslå motionen 
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18.08 Jämlik och jämställd lönesättning 

 

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

 

Utskottet tycker att frågan är oerhört viktig, även arbetsgivarna menar att lönerna ska 

sättas på ett sakligt sätt. I Sveriges Ingenjörers jämställdhetspolitiska program lyfts och 

problematiseras frågan. För förbundet är det en viktig fråga och det framgår också av 

styrelsens svar.  

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

att motionen är besvarad 
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18.09  Medarbetarvänligt företagande och etiskt aktiesparande 

 
Utskottets utlåtande/kommentar 

Utskottet menar att motionen om kollektivavtal är viktig men att svartlista företag utan 

kollektivavtal är fel sätt att angripa problemet. Förbundet får heller inte information om 

kollektivavtal från alla arbetsgivareförbund. Att informera och ge råd om vikten av 

kollektivavtal är en mer framkomlig väg att gå.  

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

 

att avslå motionen 
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18.10  Tjänstepension från första arbetsdagen 

 

 
Utskottets utlåtande/kommentar 
 

Utskottet tycker att principen är bra men få medlemmar i åldersspannet berörs i 

dagsläget då de flesta studerar. Frågan riskerar också att kosta en hel del i 

avståenden i kollektivavtalsförhandlingar. Med anledning av detta menar 

utskottet att frågan inte är prioriterad, dock bör förbundet alltid arbeta för att all 

lön ska vara pensionsgrundande. 

 
 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

 

att avslå första och tredje att-satsen 

att motionen i övrigt är besvarad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ingenjörsfullmäktige 2018 

Sammanträdesdatum 2018-11-18/20  

 

Utskott 2, utlåtande  

1 (1) 

 

 

 

 

18.11 Tillsätt en utredning med avseende på våra medlemmars pensioner 

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

 

Diskussionen i utskottet gör att: 

 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

 

att        överlämna till förbundsstyrelsen att överväga för verksamhetsplanering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ingenjörsfullmäktige 2018 
Sammanträdesdatum 2018-11-18/20 
 
Protokoll utskott 3  

1 (3) 

 

C:\Users\eliarb\Saco IT\SI_fum - HANDLINGAR\06_protokoll\utskottsutlåtanden\Protokoll\Protokoll utskottsutlåtande_utskott 
3.docx 

Tid 
 

2018-11-19, kl 13:45/15:45 
 

Plats 
 

Djurönäset, möteshus 1 K 
 

Ordförande  
 

Maria Guttman, 

 
 

Alice Halldin, ersättare 

 
Ledamöter 

 
Katarina Strid 
Stefan Z Larsson  
Mehran Arefi-Sigaroodi 
Mahin Rahimi 
Patricia Quaglia 
Adrian Lundell 
Rolf Ohlsson 
Kenneth Jansson 

 
 
 

Utskottssekreterare Emma Sallnäs, förbundskansliet 

Övriga närvarande 
 

Sverker Hanson, förbundsstyrelsen 
 Mikael Andersson, förbundsstyrelsen 
 
Jessica Bagge, kansliet 
Karin Virgin, kansliet 
Jenny Grensman, kansliet 
Arni Björnsson, gäst 
 
 

 
 
18  UTSKOTT 3 

Sveriges Ingenjörers chefs- och ledarskapsprogram 
Sveriges Ingenjörers miljöpolitiska program 
Sveriges Ingenjörers mångfaldsprogram 

  Mångfaldsprogram 
  Jämställdhetsprogram  
 
18.12  Mångfald - ökat stöd till HBTQ-personer  
18.13  Synliggörande av hållbarhetsarbete hos Sveriges Ingenjörer 
18.39 Ny programstruktur  
 
  



 

 

Ingenjörsfullmäktige 2018 
Sammanträdesdatum 2018-11-18/20 
 
Protokoll utskott 3  

2 (3) 

 

C:\Users\eliarb\Saco IT\SI_fum - HANDLINGAR\06_protokoll\utskottsutlåtanden\Protokoll\Protokoll utskottsutlåtande_utskott 
3.docx 

 18.12 Mångfald - ökat stöd till HBTQ-personer  
  
Utskottets utlåtande/kommentar  
  
Utskottet ser att det finns ett behov av ökad kunskap i HBTQ- frågor. Det kan också 
finnas behov av att skapa informella nätverk exempelvis genom distriktens verksamhet 
och/eller via hemsidan.  
   
Utskottet föreslår fullmäktige besluta  
  
att  
- Överlämna att-sats 5 till förbundsstyrelsen som underlag för verksamhetsplanering för 2019 
(”att synliggöra vårt och Sacos arbete på området”)  
 
- Bifalla [en modifierad] att-sats 3 genom att lägga till en ny mening i Sveriges  
Ingenjörers mångfaldsprogram [sid 3 under rubrik Sexuell läggning, efter sista meningen]: 
”Motsvarande ska gälla redan under studietiden”.  
 
- Bifalla [en modifierad] att-sats 4 om att öka kompetensen bland ombudsmän och 
förtroendevalda om HBTQ-frågor och hur vi som förtroendevalda kan stödja dem att kunna vara 
sig själva på jobbet både genom att utnyttja möjligheterna i befintlig lagstiftning och genom vårt 
eget beteende- hur vi kan agera inkluderande.  
-att-sats 1, 2 är besvarade 
 
18.13 Synliggörande av hållbarhetsarbete hos Sveriges Ingenjörer 
 
Utskottets utlåtande/kommentar 
 
Hållbarhet är en viktig och prioriterad fråga för många ingenjörer. Det är av stort värde 
att förbundet är tydligt i frågan och belyser ingenjörens viktiga betydelse i 
hållbarhetsarbetet. Genom att lyfta fram frågan om hållbarhet kan vi också attrahera, 
intressera, rekrytera och behålla medlemmar. Utskottet tolkar att styrelsen avser att 
använda att-sats 1 i översynen av programmen. 
 
 
Utskottet föreslår fullmäktige besluta 
 
att 
- Överlämna yrkandet om att använda FN:s hållbarhetsmål till förbundsstyrelsen att överväga 
för verksamhetsplanering. 

- Att-sats 2 och 3 är besvarade. 
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18.39 Proposition ny programstruktur  
 
Utskottets utlåtande/kommentar 

 
Utskottet ser positivt på propositionen. Det finns ett behov av att tydligare kommunicera 
förbundets ställning i viktiga frågor. Det är viktigt att hitta en struktur där man fortsatt 
tar tillvara den kunskap som arbetats fram i programarbetet.  
 
 
Utskottet föreslår fullmäktige besluta 
 
 
att Bifalla propositionen 
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18.14 Etablera stöd till lokalföreningar angående alternativ omställning 

Kompetensutveckling nu  

Utskottets utlåtande/kommentar 

Utskottet följer förbundsstyrelsens förslag. 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

att avslå att-sats 1 i motion Kompetensutveckling nu 

att i övrigt överlämna motionerna till förbundsstyrelsen att överväga för 

verksamhetsplanering. 
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18.15  Flexibilitet som gynnar BÅDE medlemmen och företaget 

 

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

 

 

Utskottet följer förbundsstyrelsens förslag. 
 

Utskottet vill särskilt framhålla motionärens och förbundsstyrelsens resonemang om 

ordet flexibilitets vaga definition samt vikten av att vara väl förberedda och 

handlingskraftiga innan frågan aktualiseras av arbetsgivaren.   

 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

 

att överlämna motionen till förbundsstyrelsen att överväga för 

verksamhetsplanering. 
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18.16  Livslångt lärande och åldersdiskriminering 

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

 

Utskottet följer förbundsstyrelsens förslag. 
 

Utskottet instämmer i förbundsstyrelsens analys om att frågan om livslångt lärande och 

åldersdiskriminering kommer att intensifieras framöver.  

 

Vad gäller frågan om åldersdiskriminering är en möjlighet att använda en liknande 

kommunikationsmetod som användes i samband med ”Myterna om LAS”.  

 

 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

 

 

att överlämna motionen till förbundsstyrelsen att överväga för 

verksamhetsplanering. 
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18.17  Lobbying för studielån senare i livet 

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

Utskottet följer förbundsstyrelsens förslag. 

 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

 

 

att avslå motionen. 
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18.18 Programmering från första klass i svensk skola  

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

Utskottet följer förbundsstyrelsens förslag. 

Utskottet ser med tillfredsställelse att programmering numera ingår som en integrerad 

del i framförallt matematik och teknik inom grundskolan och i styrdokumenten för 

gymnasieskolan.  

 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

 

 

att motionen är besvarad. 
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18.19 Stimulera teknikintresset bland unga i samhället 

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

 

Utskottet följer förbundsstyrelsens förslag. 
 

Utskottet stödjer förbundsstyrelsens fortsatta arbete inom detta viktiga område.  

 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

 

att motionen är besvarad. 
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18.20  Branschgrupper 

 

I enlighets med motionens intention får det fastställas att förbundsstyrelsen och 

kansliet arbetar med frågan framåtsyftande och att man tar frågan på fullt allvar. 

 

Förbundsstyrelsens särskilda tillägg biläggs. 

 
Utskottet följer förbundsstyrelsens förslag 

 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

att avslå att-sats 1 

att-stats 2 är besvarad 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ingenjörsfullmäktige 2018 

Sammanträdesdatum 2018-11-18/20  

 

Utskott 5, utlåtande  

1 (1) 

 

 

 

18.21  Bristfällig ersättning vid tjänstledighet 

 

Utskottet följer förbundsstyrelsen förslag 

 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

 

Att 

 

- överlämna att-sats 1 till förbundsstyrelsen att överväga för 

verksamhetsplanering: ”information går ut till alla medlemmar kring 

de pensionsmässiga konsekvenserna i samband med tjänstledighet från 

ordinarie arbete för tillfälliga uppdrag” 

 

- att-sats 2 och 3 är besvarade 

 

- avslå att-stats 4. 
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18.22  Inför en ny medlemskategori förtroendevald  

 
Utskottet följer förbundsstyrelsens förslag 
 

 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

att motionen är besvarad 
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18.23 Kvalitetsgranskning av innehållet på förbundets hemsida 

 

 

 
Utskottet följer förbundsstyrelsens förslag 

 

 

 

 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

 

att motionen är besvarad 
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18.24  Medlemsrekrytering av unga ingenjörer som flyttar hit från länder 

utan facklig tradition  

 

 
Utskottet vill uppmärksamma på vikten av att skapa information om förbundet, Saco 

och den svenska modellen på engelska för att nå potentiella medlemmar och utländska 

chefer. 

 
Utskottet följer förbundsstyrelsens förslag 

 

 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

att överlämna motionen till förbundsstyrelsen att överväga för verksamhetsplanering. 
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18.25  Mentorstöd till Ny klubb som ska starta - nyss har startat  

 

För att skapa mer engagemang för distrikt/klubbar kring mentorsstöd kan det vara av 

stor vikt att man per automatik tillfrågas från förbundet. Det behöver också vara tydligt 

vad som krävs av den klubben som agerar mentor. I processen att skapa ny klubb bör 

frågan ställas om man önskar en mentor. 

 
Utskottet följer förbundsstyrelsens förslag 

 

 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

 
att motionen är besvarad 
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18.26  Proaktivt arbete med medlemsnytta 

 

Motionärerna tar upp en otroligt viktig fråga, medlemmarnas nöjdhet. Om förbundet 

inte har nöjda medlemmar så avslutar de sitt medlemskap vilket kan leda till att 

Sveriges Ingenjörer förlorar sin legitimitet och möjlighet att påverka 

 
Utskottet följer förbundsstyrelsens förslag 

 

 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

 

att motionen är besvarad 
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18.27  Stöd att företräda 

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

 

Utskottet anser att motionärens synpunkter är relevanta och pekar på vikten av 

det medlemsnära arbetet och stödet med verktyget till dessa. Utskottet ser 

behovet av att förbundsstyrelsen utreder frågan om hur stöd och verktyg till 

lokala klubbar/förtroendevalda fortsatt utvecklas. 

 
Utskottet föreslår fullmäktige besluta 
 

 

att överlämna motionen till förbundsstyrelsen att överväga för 

verksamhetsplanering 
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18.28 Stöd till förtroendevalda i företagsstrategiska frågor  

 

 

Utskottets utlåtande/kommentar 
 

Utskottet anser att frågan om kunskap kring företagsstrategiska är viktig och kan 

påverka många medlemmar i deras arbete. Utskottet konstaterar att det är viktigt att 

arbetet och utvecklingen i dessa frågor tas på allvar och arbetas med för ett framtida 

bra stöd utifrån motionärens intentioner. Det får vidare konstateras att det idag finns 

förutsättningar att nyttja de goda kunskaper som finns i förbundet på företagen. 

 

Utskottet förordar att utvecklingsarbetet startar skyndsamt och bearbetas i den mån det 

går redan under 2019. 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

att Sveriges Ingenjörer kartlägger inom vilka områden 

förtroendevalda saknar stöd idag med fokus på företagsstrategiska 

frågor. 

att Sveriges Ingenjörer arbetar på att kartlägga och nyttja den 

kompetens som finns hos erfarna förtroendevalda, med fokus på 

företagsstrategiska frågor. 

att Att Sveriges Ingenjörer säkerställer att upparbetade vägar finns för 

att tillhandahålla extern expertis till förtroendevalda vid de fall 

sakkunskap saknas internt, med fokus på företagsstrategiska frågor 

att Överlämna att-sats 4 i motionen till förbundsstyrelsen att överväga 

för verksamhetsplanering 

“att Sveriges Ingenjörer utvecklar seminarier/kurser/nätverk för att 

utveckla förtroendevalda i företagsstrategiska frågor.” 
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18.29  Teknologstyrelser i distrikten  

 

Utskottets utlåtande/kommentar 
 

Utskottet anser att det är av stor vikt att teknologers koppling och engagemang för 

distriktsverksamheten är viktigt för förbundets framtida utveckling och förordar därför 

ett ökat stöd mot att få in teknologer i distrikten. 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

att avslå motionens att-sats 1 – 4 

att förbundsstyrelsen initierar ett arbete för att öka antalet teknologer i 

distriktsstyrelserna 

  

Särskild reservation 

 

Frans Frejdestedt särskilda reservation över utskottets förslag: 

Jag anser att förbundsstyrelsens förslag borde vunnit bifall då utskottets förslag 

innehåller oklarheter för vad det kan betyda för antalet ledamöter i 

distriktsstyrelser och konsekvenser därtill. 
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18.30  Vad är en ingenjör? 

 

 
Utskottet följer förbundsstyrelsens förslag 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

att Överlämna att-sats 1 till förbundsstyrelsen att överväga för 

verksamhetsplanering 

att Bifalla (en modifierad) att-sats 2 och därmed att “uppdra åt 

förbundsstyrelsen att utreda var förbundet bör bedriva framtida 

medlemsrekrytering” 

att Avslå att-sats 3 – 5. 
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18.31 Webbshop för våra medlemmar  

 

 
Utskottet följer förbundsstyrelsens förslag 
 

 

 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

att motionen är besvarad 
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18.32  Öka möjligheterna till att tillåta medlemmar på distans som 

deltagare när Sveriges Ingenjörer är medarrangör  

 

 

 

Utskottets utlåtande/kommentar 
 

Utskottet tycker att förbundsstyrelsens förslag är bra 

 

 

Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

att överlämna till förbundsstyrelsen att överväga för 

verksamhetsplanering 
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18.33  Ökad synlighet på lärosätena ur teknologernas perspektiv 

 

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

 

Utskottet föreslår fullmäktige att stödja distrikten att delta i studentevenemang 

på lärosäten, detta kan vara ex. Regatter, karnevaler, corteger och Quarnevalen. 

Syftet med detta är att skapa en brygga mellan teknologerna och de 

yrkesverksamma ingenjörerna i distrikten för att därigenom skapa ett 

naturligare övergång mellan studier och arbetsliv samt också bra engagemang 

där teknologer och inte ex. studentmarknadsförare involveras för att visa upp 

värdet att vara med i Sveriges Ingenjörer. Detta arbete ska i första hand 

bedrivas oavlönat från förbundet. 

 
Utskottet föreslår fullmäktige besluta 

 

att Öka yrkesverksamma medlemmars synlighet på lärosätena i 

samspel med teknologerna och distrikten genom att delta på 

studenternas egna aktiviteter. 
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18.34  Anställ en beräkningsingenjör  

 
Utskottets utlåtande/kommentar 
 
Utskottet har inga invändningar mot förbundsstyrelsens förklaring till hur kansliet 
hanterar behovet av kompetens för analys av pensionssystem, indexutformning etc och 
deras konsekvenser för medlemmarna. 
 
Utskottet konstaterar att pensionsinformation till enskilda medlemmar inte direkt 
nämns i motionen och att denna därför inte berörs om motionen avslås. 
 
 
Utskott 6 föreslår fullmäktige besluta 
 
att  avslå motionen. 
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18.35  Gratis prova på-medlemskap  

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

 

Utskottet konstaterar att tidigare års ekonomiutskott har diskuterat gratis medlemskap, 

och då bl a teknologerna ansåg att gratiserbjudande inte skulle attrahera fler 

teknologer. 

 

Andra frågor som berörts är bl a de förmåner som finns i medlemskapet, vare sig det är 

gratis eller ej. Förbundet måste alltid betala för a-kassa, försäkringar, tidningar m m. 

 

Exempel på nya sätt rekrytera är Juseks app som deras förtroendevalda har och direkt 

kan registrera en ny medlem med ”startrabatt”, eller utan. 

 

 

Utskott 6 föreslår fullmäktige besluta 

 

att avslå motionen 

att uppdra åt förbundsstyrelsen att undersöka möjligheterna att 

genomföra ett pilotprojekt i samverkan med Saco, som prövar och 

utvärderar introduktionserbjudande för medlemskap för 

yrkesverksamma. 
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18.36  Några fler ingenjörer på Sveriges Ingenjörers kansli 

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

Utskottet instämmer i förbundsstyrelsens yttrande. 

 

 

Utskott 6 föreslår fullmäktige besluta 

 

att avslå motionen. 
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18.37 Prioritering och fokusering av Sveriges Ingenjörers resurser  

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

 

Motionärerna har upplyst utskottet om att syftet med motionen är att få ökad insyn i 

vad som händer med motionerna efter fullmäktiges beslut. 

 

Utskottet konstaterar att förbundets verksamhet har blivit så omfattande att ett 

informationsflöde om alla aktiviteter i olika delar av den operativa vardagen skulle bli 

omöjligt att hantera. Vidare att rollfördelningen mellan fullmäktige och 

förbundsstyrelse innebär att fullmäktige anger inriktning på lång sikt, medan 

förbundsstyrelsen gör prioriteringar till förbundsdirektörens genomförande av 

verksamheten. 

 

En ny demokratisk organisationsstruktur med nya sätt att arbeta, dvs utmaningarna för 

den pågående demokratiutredningen, kan öka transparensen angående 

förbundsstyrelsens prioriteringar och därmed öka fullmäktigeledamöternas möjligheter 

att få del av och värdera information om förbundets verksamhet. 

 

Utskottet anser dock att förbundsstyrelsen inte behöver invänta demokratiutredningens 

förslag, utan redan kan vidta åtgärder för att förbättra information m m. Utskottet 

bedömer att resursinsats för detta inte behöver vara mer än låg, dvs att den i huvudsak 

ryms inom ramen för befintliga resurser. 

 

 

Utskott 6 föreslår fullmäktige besluta 

 

att avslå motionen 

att uppdra åt förbundsstyrelsen att under 2019 öka transparensen till 

fullmäktige och motionärer avseende beslut, speciellt motioner. 
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18.38  Projektledare till Womengineer 

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

 

Utskottet instämmer i förbundsstyrelsens yttrande, men vill framhålla vikten av att 

förbundsstyrelsen låter utveckla samarbete i vardagen med både Womengineer och 

andra organisationer och projekt som främjar Sveriges Ingenjörers mål. Inte minst 

gäller det målet att intressera ungdomar att söka till högre teknisk utbildning. 

 

Förbundsstyrelsen har upplyst om att samarbete faktiskt pågår med Womenengineer. 

Förbundet har gått in som partner med ca en halv miljon i IVA:s Vera-projekt (Vera 

Sandberg var Chalmers första kvinnliga civilingenjör) under 2019. 

 

 

 

Utskott 6 föreslår fullmäktige besluta 

 

att avslå motionen 

att uppdra åt förbundsstyrelsen att fortsatt positivt pröva samarbete 

med organisationer som har liknande mål som Sveriges 

Ingenjörer. 
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19.01 Proposition Budget och avgifter 2019  

 
Utskottets utlåtande/kommentar 

Utskottet föreslår inga ändringar av förbundsstyrelsens proposition. 

Utskottet konstaterar att budgeten följer fullmäktiges budgetdirektiv. 

Förbundsstyrelsen har upplyst om att den tidigare i år har uppdragit åt 

förbundsdirektören att utreda förbundets långsiktiga finansiering, bl a konfliktfond, 

placeringspolicy, fastighetsfrågor, effektivitet. Förbundsstyrelsen kommer att behandla 

ärendet under våren 2019.  

 

Utskott 6 föreslår fullmäktige besluta 

 

att fastställa budget- och avgifter för 2019 enligt möteshandling bilaga 19.01. 
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19.02 Proposition Budget- och verksamhetsdirektiv 2020 

 

Utskottets utlåtande/kommentar 

Utskottet föreslår inga ändringar av förbundsstyrelsens proposition. 

 

 

Utskott 6 föreslår fullmäktige besluta 

 

att fastställa budget- och verksamhetsdirektiv för 2020 enligt möteshandling 

bilaga 19.02. 
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Stadgar för Sveriges Ingenjörer 
Fastställda av fullmäktige 2018 

Gäller från och med 2018-11-21 

1 Allmänna bestämmelser 

11 Ändamål 

111 Sveriges Ingenjörer är de högskoleutbildade ingenjörernas och teknologernas 

intresseorganisation. 

 

Förbundets syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen i frågor av betydelse för deras 

anställningsförhållanden, utbildning och yrkesutövning. 

 

112 Förbundet har som huvuduppgifter 

 

 att stärka de högskoleutbildade ingenjörernas konkurrenskraft, ge medlemmarna 

individuellt stöd och som arbetsmarknadspart föra deras talan 

 

 att driva frågan om kvalitet i de högskoleutbildade ingenjörernas utbildning 

 

 att hävda teknikens samt de högskoleutbildade ingenjörernas betydelse för välstånd och 

utveckling. 

12 Organisation 

121 Förbundets centrala verksamhet handhas av fullmäktige, förbundsstyrelsen och 

förbundskansliet. 

 

 Särskilda centrala uppgifter handhas av valberedningen och revisorerna. 

 

122 Förbundets regionala verksamhet handhas av distrikten. 

 

123 Förbundets lokala verksamhet handhas av lokalavdelningarna och kontaktmännen. 

13 Dokument 

131 Fullmäktige skall i Valordningen fastställa de föreskrifter som krävs för att genomföra val av 

fullmäktige enligt artikel 321-329. 

 

132 Fullmäktige skall i Instruktion för Sveriges Ingenjörers konfliktfond fastställa de föreskrifter 

som krävs för att förvalta fonden. 

 

133 Fullmäktige skall i Instruktion för Sveriges Ingenjörers Utlandsfond fastställa de föreskrifter 

som krävs för att förvalta fonden. 

 

134 Varje medlem eller grupp av medlemmar har rätt att väcka ärende i förbundet (lämna 

medlemsförslag). 

 

 Förbundsstyrelsen skall fastställa föreskrifter för medlemsförslag. 
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2 Medlemskap och avgifter 

21 Villkor 

211 Rätt till medlemskap i förbundet har den som har avlagt ingenjörsexamen omfattande minst 

180 högskolepoäng vid svensk högskola eller den som har likvärdig utländsk examen och har 

svensk anknytning. Förbundsstyrelsen får efter särskild prövning bevilja annan person 

medlemskap. 

 

212 Rätt till medlemskap i förbundet har den som genomgår ingenjörsutbildning som skall leda 

fram till ingenjörsexamen om minst 180 högskolepoäng vid svensk högskola (teknolog). 

 

213 Fullmäktige får efter förslag från förbundsstyrelsen utse den som särskilt har verkat för 

förbundets ändamål till hedersmedlem. 

 

214 Förbundsstyrelsen skall fastställa föreskrifter för förbundets medlemsrekrytering. 

22 Inträde 

221 Ansökan om medlemskap i förbundet skall vara skriftlig. 

 

222 Inträde skall beviljas från och med den första dagen i månaden då ansökan inkom till 

förbundskansliet, eller den första dagen i en senare månad enligt den sökandes val. 

Förbundsstyrelsen får inför hot om eller under pågående arbetsmarknadskonflikt besluta om 

undantag härifrån. 

23 Lojalitet 

231 Medlem skall vara lojal mot förbundet, följa dess stadgar och respektera dess beslut och 

överenskommelser. 

24 Individuell förhandlingshjälp 

241 Medlem har rätt att erhålla individuell förhandlingshjälp, utom i fråga som uppkommit innan 

inträde beviljades, efter tre månader räknat från och med den dag då ansökan om medlemskap 

eller återinträde inkom till förbundskansliet. Förbundsstyrelsen eller förbundsdirektören får i 

enskilt fall besluta om undantag härifrån. 

25 Avgifter 

251 Medlem enligt artikel 211 och 212 skall betala av fullmäktige och förbundsstyrelsen 

fastställda avgifter. 

 

252 Den som beviljas inträde efter den 1 januari skall för varje återstående hel kalendermånad av 

verksamhetsåret betala en tolftedel av fullmäktige fastställd medlemsavgift. 

 

253 Medlem får ansöka om reduktion av medlemsavgift. Reduktion får beviljas endast med 

utgångspunkt i medlemmens inkomst av tjänst. 

254 Förbundet återbetalar inte erlagda avgifter till den som har utträtt eller uteslutits ur förbundet. 

 

255 Förbundsstyrelsen skall fastställa föreskrifter för reduktion av avgifter. 

26 Utträde 

261 Anmälan om utträde ur förbundet skall vara skriftlig. 

 

262 Utträde skall beviljas i och med utgången av den kalendermånad då anmälan om utträde 

inkom till förbundskansliet. Förbundsstyrelsen får i enskilt fall besluta om undantag härifrån. 
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27 Uteslutning 

271 Förbundsstyrelsen får utesluta medlem som är illojal. 

 

 Åtgärd som medlem vidtar som företrädare för annat legitimt intresse på grund av 

tjänsteåliggande eller yrkesplikt får inte åberopas som illojalitet. 

 

 Förbundsstyrelsen skall ge medlem som föreslås bli utesluten tillfälle att yttra sig innan beslut 

fattas. 

 

 För att utesluta medlem krävs beslut med två tredjedels majoritet av samtliga 

förbundsstyrelseledamöter. 

 

272 Medlem som inte betalar fastställda avgifter skall uteslutas. 

 

273 Förbundsstyrelsen skall fastställa föreskrifter för uteslutning. 

28 Återinträde 

281 Den som har uteslutits enligt artikel 271 får beviljas återinträde endast genom beslut av 

förbundsstyrelsen. 

 

282 Den som har uteslutits enligt artikel 272 skall beviljas återinträde när tidigare inte betalda 

avgifter regleras. Förbundsstyrelsen får i enskilt fall besluta om undantag härifrån. 

29 Övergångsbestämmelser 

291 Medlem som har betalat avgift för ständigt medlemskap i Svenska Teknologföreningen är 

även framdeles befriad från medlemsavgift, utom den del som skall avsättas till förbundets 

konfliktfond. 

 

 Anmärkning 

Denna bestämmelse upphör automatiskt att gälla när förbundet inte längre har någon medlem 

enligt denna artikel. 

 

292 Medlem som när dessa stadgar träder ikraft (1993-11-17) är befriad från avgifter enligt 1980 

års stadgar, § 5, mom 8 är även framdeles befriad från medlemsavgift. 

 

 Utdrag ur 1980 års stadgar, § 5, mom 8 

Medlem är från och med det verksamhetsår vederbörande fyller sjuttiofem år befriad från 

avgifter under förutsättning att medlemmen de tjugo föregående verksamhetsåren varit 

medlem och under denna tid fullgjort sina skyldigheter gentemot förbundet. 

 

 Anmärkning 

Denna bestämmelse upphör automatiskt att gälla när det inte längre finns någon medlem 

enligt denna artikel. 

 

293 Medlem som när dessa stadgar träder ikraft (2008-11-26) är befriad från avgifter enligt beslut 

av Ingenjörsförbundet är även framdeles befriad från medlemsavgift. 

 

 Anmärkning 

Denna bestämmelse upphör automatiskt att gälla när det inte längre finns någon medlem 

enligt denna artikel. 
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3 Fullmäktige 

311 Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ. 

32 Val av fullmäktige 

321 Medlemmarna enligt artikel 211 väljer åttioen fullmäktigeledamöter. Ledamot väljs för fyra år 

räknat från och med den 1 augusti valåret. 

 

322 Medlemmarna enligt artikel 212 utser inom sig fjorton fullmäktigeledamöter. Ledamot utses 

för ett år räknat från och med den 1 januari. 

 

323 Val av åttioen fullmäktigeledamöter skall ske slutet. 

 

 Valbar är varje medlem enligt artikel 211. 

 

 Rösträtt har varje medlem enligt artikel 211. Varje röstberättigad har en röst. 

 

324 Nominering av kandidat till fullmäktige skall ske av valkorporation eller av 

valmansgruppering. 

 

325 Valkorporation skall vara distrikt, grupp av distrikt, lokalavdelning eller grupp av 

lokalavdelningar. Valkorporation får även vara sammanslutning av minst tvåhundra 

medlemmar enligt artikel 211 som är förenade av gemensamt intresse inom förbundets 

verksamhetsområde. 

 

 Valkorporation skall upprätta endast en kandidatlista som skall anmälas till valberedningen. 

 

 Varje valkorporation har rätt att delta i valet om valkorporationen och dess kandidater har 

godkänts av valberedningen. 

 

326 Valmansgruppering bildas av minst fem medlemmar enligt artikel 211. Varje medlem enligt 

artikel 211 har rätt att ingå i endast en valmansgruppering. 

 

 Valmansgruppering skall nominera endast en kandidat som skall anmälas till valberedningen. 

 

 Varje valmansgruppering har rätt att delta i valet om valmansgrupperingen och dess kandidat 

har godkänts av valberedningen. 

 

327 Val skall ske genom att medlem röstar på kandidatlista eller kandidat för valmansgruppering. 

 

 Mandaten tilldelas ett efter annat den kandidatlista eller kandidat för valmansgruppering som 

för varje gång uppvisar det största jämförelsetalet. 

 

 Kandidatlista som erhållit lika många mandat som kandidatlistan upptar namn och kandidat 

för valmansgruppering som erhållit mandat deltar inte längre i mandatfördelningen. 

 

 Jämförelsetalet för kandidatlista erhålls genom att röstetalet för varje gång delas med det tal 

som motsvarar dubbla antalet mandat, som kandidatlistan redan erhållit, ökat med ett. 

Jämförelsetalet för kandidat för valmansgruppering är röstetalet. Uppkommer lika 

jämförelsetal skall företrädet avgöras genom lottning av valberedningen. 

 

 Den röstande har rätt att avge personröst genom att markera endast en kandidat på 

kandidatlistan. 
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 Personligt röstetal skall fastställas bara för kandidat som fått personröst från fler än P procent 

av dem som röstat på kandidatlistan. Talet P skall fastställas i Valordningen. 

 

 Invalsordningen för kandidaterna inom en kandidatlista skall i första hand vara efter personligt 

röstetal, och den kandidat som har högst röstetal tar första plats i ordningen. Har flera 

kandidater lika röstetal skall deras inbördes ordning vara densamma som på kandidatlistan. 

 

 Därefter skall invalsordningen för kandidater utan personligt röstetal vara densamma som 

deras inbördes ordning på kandidatlistan. 

 

328 Fullmäktigeledamot som är vald enligt artikel 321 och som under mandatperioden avsäger sig 

eller av annan anledning inte kan fullfölja uppdraget ersätts av närmaste person i tur på 

kandidatlistan med hänsyn till invalsordningen enligt artikel 327. 

 

 Fullmäktigeledamot som är vald enligt artikel 321 och som under mandatperioden inte kan 

närvara vid ett fullmäktigemöte ersätts vid detta möte av närmaste person i tur på 

kandidatlistan med hänsyn till invalsordningen enligt artikel 327. 

 

 Om någon ytterligare person på kandidatlistan inte finns lämnas mandatet obesatt under resten 

av mandatperioden. Samma gäller vid avsägelse från fullmäktigeledamot från 

valmansgruppering. 

 

 Fullmäktigeledamot som är utsedd enligt artikel 322 och som under mandatperioden avsäger 

sig eller av annan anledning inte kan fullfölja uppdraget ersätts av medlem som utses enligt 

artikel 322. 

 

 Avsägelse eller anmälan om förhinder att närvara vid ett fullmäktigemöte skall vara skriftlig. 

 

329 Fullmäktigeledamot som är vald enligt artikel 321 och som väljs till förbundsstyrelseledamot 

ersätts i fullmäktige under den period för vilket det senare valet gäller av närmaste person i tur 

på kandidatlistan med hänsyn till invalsordningen enligt artikel 327. 

 

 Om någon ytterligare person på kandidatlistan inte finns lämnas mandatet obesatt under den 

period för vilket valet till förbundsstyrelseledamot gäller. Samma gäller vid val av 

fullmäktigeledamot från valmansgruppering. 

 

 Fullmäktigeledamot och ersättare som är utsedd enligt artikel 322 och som väljs till 

förbundsstyrelseledamot ersätts i fullmäktige av medlem som utses enligt artikel 322. 

33 Fullmäktiges möten 

331 Fullmäktige skall hålla ordinarie möte en gång årligen under november månad. 

 

 Förbundsstyrelsen skall skicka ut kallelse senast trettio dagar och föredragningslista och 

handlingar senast femton dagar före mötet. 

 

 Förbundsstyrelsen skall skicka ut sin och förbundsdirektörens verksamhetsberättelse och 

ekonomiska berättelse och revisorernas berättelse för det närmast föregående verksamhetsåret 

senast den 31 maj. 

 

 Förbundsstyrelsen skall skicka ut kallelse, föredragningslista, handlingar samt 

förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse 

och revisorernas berättelse för det närmast föregående verksamhetsåret till ersättare när denna 

person utsetts. 
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332 Fullmäktige skall hålla extra möte om förbundsstyrelsen beslutar det, om minst en fjärdedel av 

samtliga fullmäktigeledamöter eller samtliga revisorer skriftligen begär det eller om 

revisorerna beslutar att inte tillstyrka ansvarsfrihet. 

 

 Mötet skall hållas inom en månad räknat från och med den dag då begäran från 

fullmäktigeledamöterna eller revisorerna inkom till förbundskansliet eller då revisorerna beslöt 

att inte tillstyrka ansvarsfrihet. 

 

 Förbundsstyrelsen skall skicka ut kallelse senast femton dagar och föredragningslista och 

handlingar senast sju dagar före mötet. 

 

 Förbundsstyrelsen skall skicka ut kallelse, föredragningslista, handlingar samt 

förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse 

för det närmaste föregående verksamhetsåret till ersättare när denna person utsetts. 

 

333 Förbundsstyrelseledamöterna och förbundsdirektören har närvarorätt, yttranderätt och 

yrkanderätt vid fullmäktiges möten. 

 

 Valberedningens ordförande och revisorerna har närvarorätt vid fullmäktiges möten och 

yttranderätt i ärenden inom valberedningens respektive revisorernas ansvarsområde. 

 

 Varje medlem har närvarorätt vid fullmäktiges möten. Fullmäktige får inför behandling av 

visst ärende eller grupp av ärenden besluta om undantag härifrån. 

 

334 Fullmäktige är beslutfört när minst hälften av dess samtliga ledamöter är närvarande. 

 

 Vid omröstning har endast de närvarande fullmäktigeledamöterna rösträtt. 

 

 Beslut skall fattas med enkel majoritet av antalet röstande ledamöter om inte dessa stadgar 

föreskriver annat. Omröstning skall vara öppen utom vid val, där den skall vara sluten om 

votering har begärts eller om antalet nominerade överstiger antalet poster som skall besättas. 

Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder som beslut men vid val 

skall företrädet avgöras genom lottning av mötesordföranden. 

 

 Vid sluten votering skall röstsedel för att vara giltig uppta lika många namn på valbara 

personer som valet avser. Valbar är envar som har nominerats av valberedningen eller 

närvarande fullmäktigeledamot och som enligt dessa stadgar är valbar. 

 

 Vid fullmäktiges möten skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av mötesordföranden 

och protokolljusterarna. 

 

 Förbundsstyrelseledamöterna och förbundsdirektören har rätt att anteckna sin särskilda mening 

i protokollet. 

 

 Valberedningens ordförande och revisorerna har rätt att anteckna sin särskilda mening i 

protokollet i ärenden inom valberedningens respektive revisorernas ansvarsområde. 

 

335 Motion till fullmäktiges ordinarie möte får väckas av varje medlem eller grupp av medlemmar. 

Motion får bara innehålla ett ämne. 

 

 För att behandlas av fullmäktige skall motion vara skriftlig och förbundskansliet tillhanda 

senast den 31 augusti jämnt år. 

 

 Förbundsstyrelsen skall till fullmäktige avge skriftligt yttrande över motion. 
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336 Vid ordinarie möte får ärende upptas på föredragningslistan genom beslut med två tredjedels 

majoritet av antalet närvarande fullmäktigeledamöter. 

 

 Ärende som avser ändring av dessa stadgar eller upplösning av förbundet skall för att kunna 

behandlas vara upptaget på den utskickade föredragningslistan. 

 

337 Vill fullmäktigeledamot inhämta upplysning om sakförhållande inom förbundets 

verksamhetsområde får ledamoten vid ordinarie möte ställa skriftlig eller muntlig fråga till 

förbundsstyrelsen. Frågan skall ha ett bestämt innehåll. 

 

 För att besvaras av förbundsstyrelsen skall skriftlig fråga vara förbundskansliet tillhanda 

senast sju dagar före mötet. 

 

 Vill ledamot ställa muntlig fråga får den framföras vid fullmäktiges frågestund. 

 

 Förbundsstyrelsen skall muntligen besvara frågan vid fullmäktiges frågestund. 

 

338 För att bereda ärende på föredragningslistan får fullmäktige inom sig utse utskott. 

 

 Val av valberedning skall beredas av särskilt utskott. 

34 Ärenden vid fullmäktiges möten 

341 Vid ordinarie möte jämnt år skall följande ärenden behandlas 

• upprop och justering av röstlängd 

• val bland fullmäktigeledamöterna av mötesordförande och ersättare 

• val av mötessekreterare och ersättare 

• val bland fullmäktigeledamöterna av protokolljusterare tillika rösträknare 

• fastställande av föredragningslistan 

• mötets stadgeenliga utlysande 

• fastställande av mötesordning 

• förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens verksamhetsberättelse för det närmast 

föregående verksamhetsåret 

• förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens ekonomiska berättelse för det närmast 

föregående verksamhetsåret 

• revisorernas berättelse för det närmast föregående verksamhetsåret 

• fastställande av resultaträkningar och balansräkningar och beslut om disposition av 

överskott eller täckning av underskott 

• ansvarsfrihet för förbundsstyrelseledamöterna och förbundsdirektören för det närmast 

föregående verksamhetsåret 

• frågestund 

• val av särskilt utskott 

• motioner 

• övriga ärenden som har upptagits på den utskickade föredragningslistan 

• ärenden som har upptagits på föredragningslistan enligt artikel 336 

• budget för det närmast följande verksamhetsåret 

• avgifter för det närmast följande verksamhetsåret 

• arvode till förbundsstyrelse, valberedning och revisorer 

• val av förbundsstyrelseledamöter 

• val av valberedningsledamöter 

• val av revisorer 
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342 Vid ordinarie möte udda år skall följande ärenden behandlas 

• upprop och justering av röstlängd 

• val bland fullmäktigeledamöterna av mötesordförande och ersättare 

• val av mötessekreterare och ersättare 

• val bland fullmäktigeledamöterna av protokolljusterare tillika rösträknare 

• fastställande av föredragningslistan 

• mötets stadgeenliga utlysande 

• fastställande av mötesordning 

• förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens verksamhetsberättelse för det närmast 

föregående verksamhetsåret 

• förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens ekonomiska berättelse för det närmast 

föregående verksamhetsåret 

• revisorernas berättelse för det närmast föregående verksamhetsåret 

• fastställande av resultaträkningar och balansräkningar och beslut om disposition av 

överskott eller täckning av underskott 

• ansvarsfrihet för förbundsstyrelseledamöterna och förbundsdirektören för det närmast 

föregående verksamhetsåret 

• frågestund 

• val av särskilt utskott 

• övriga ärenden som har upptagits på den utskickade föredragningslistan 

• ärenden som har upptagits på föredragningslistan enligt artikel 336 

• verksamhetsinriktning för de två närmast följande verksamhetsåren 

• budget för det närmast följande verksamhetsåret 

• avgifter för det närmast följande verksamhetsåret 

• arvode till förbundsstyrelse, valberedning och revisorer 

• val av förbundsstyrelseledamöter 

• val av valberedningsledamöter 

• val av revisorer. 

 

343 Vid extra möte skall följande ärenden behandlas 

• upprop och justering av röstlängd 

• val bland fullmäktigeledamöterna av mötesordförande och ersättare 

• val av mötessekreterare och ersättare 

• val bland fullmäktigeledamöterna av protokolljusterare tillika rösträknare 

• fastställande av föredragningslistan 

• mötets stadgeenliga utlysande 

• fastställande av mötesordning 

• övriga ärenden som har upptagits på den utskickade föredragningslistan 

• ärenden enligt artikel 332. 
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4 Förbundsstyrelse 

411 Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet enligt dessa stadgar och fullmäktiges beslut. 

42 Förbundsstyrelse 

421 Förbundsstyrelsen består av förbundsordföranden, förste vice förbundsordföranden, andre vice 

förbundsordföranden och ytterligare tolv ledamöter. 

 

422 Förbundsstyrelseledamöterna väljs vid fullmäktiges ordinarie möte för tiden till och med 

fullmäktiges ordinarie möte två år senare. 

 

 Förbundsordföranden, förste vice förbundsordföranden och andre vice förbundsordföranden 

väljs jämnt år av samtliga fullmäktigeledamöter. Valbar är varje medlem enligt artikel 211 

utom den som för samma period har valts till valberedningsledamot, revisor eller den som är 

anställd av förbundet. 

 

 Fem förbundsstyrelseledamöter väljs jämnt år och fem förbundsstyrelseledamöter väljs udda 

år av de fullmäktigeledamöter som har valts enligt artikel 321. Valbar är varje medlem enligt 

artikel 211 utom den som för samma period har valts till valberedningsledamot, revisor eller 

den som är anställd av förbundet. 

 

 En förbundsstyrelseledamot väljs jämnt år och en förbundsstyrelseledamot väljs udda år av de 

fullmäktigeledamöter som har utsetts enligt artikel 322. Valbar är varje medlem enligt artikel 

212 utom den som är anställd av förbundet. 

 

 Fyllnadsval efter avgången förbundsstyrelseledamot förrättas vid fullmäktiges närmast 

följande möte. 

 

423 Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av förbundsordföranden eller när minst sju av 

dess ledamöter begär det. 

 

 Förbundsdirektören har närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt vid förbundsstyrelsens 

sammanträden. 

 

424 Förbundsstyrelsen är beslutför när minst hälften av dess samtliga ledamöter, bland dem en av 

förbundsordföranden, förste vice förbundsordföranden eller andre vice förbundsordföranden är 

närvarande. Beslut skall fattas med enkel majoritet av antalet röstande ledamöter. Omröstning 

skall vara öppen. Vid lika röstetal gäller den mening som sammanträdesordföranden biträder 

som beslut. 

 

 Förbundsstyrelsen får fatta beslut per capsulam om dess samtliga ledamöter är eniga om 

beslutet. 

 

 Vid förbundsstyrelsens sammanträden skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av 

sammanträdesordföranden. 

 

 Förbundsdirektören har rätt att anteckna sin särskilda mening i protokollet. 
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425 Förbundsstyrelsen skall 

• varje år fastställa en arbetsordning för förbundsstyrelsens arbete och instruktion till 

förbundsdirektören enligt artikel 624 

• bereda fullmäktiges ärenden och genomföra dess beslut 

• varje år senast den 31 mars tillsammans med förbundsdirektören till revisorerna avge 

verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för det närmast föregående 

verksamhetsåret. Den ekonomiska berättelsen skall innehålla resultaträkningar, 

balansräkningar, finansieringsanalyser och förslag till disposition av överskott eller 

täckning av underskott 

• besluta i principiella ärenden 

• utse förbundets ombud 

• besluta vem som skall företräda förbundets aktieinnehav 

• fastställa förbundskansliets organisation 

• anställa och entlediga förbundsdirektören 

• fastställa verksamhetsmål för det närmast följande verksamhetsåret 

• fastställa verksamhetsbudget för det närmast följande verksamhetsåret 

• fastställa riktlinjer för placering av förbundets tillgångar 

• besluta vem som får teckna förbundets firma 

• fastställa arvode och regler för kostnadsersättning för ordförande och ledamot i grupp och 

delegation 

• granska presidiets och förbundsordförandens protokoll. 

 

426 Förbundsstyrelsen har rätt att köpa och sälja fast egendom samt utta pantbrev och upplåta 

pantbrev i densamma. 

 

427 Förbundsstyrelsen får inför befarad eller under pågående arbetsmarknadskonflikt, om 

fullmäktige inte hinner sammanträda, fastställa extra avgift för att bestrida konfliktkostnader. 

 

428 Förbundsstyrelsen får bemyndiga presidiet, förbundsordföranden, delegation och 

förbundsdirektören att besluta i ärende eller grupp av ärenden. 

43 Presidium 

431 Presidiet förbereder förbundsstyrelsens sammanträden, får mellan förbundsstyrelsens 

sammanträden besluta i brådskande ärenden enligt artikel 425 och skall besluta i de ärenden 

eller grupp av ärenden som förbundsstyrelsen bemyndigat det att avgöra. 

 

432 Presidiet består av förbundsordföranden, förste vice förbundsordföranden och andre vice 

förbundsordföranden. 

 

433 Presidiet sammanträder på kallelse av förbundsordföranden eller när förste vice 

förbundsordföranden och andre vice förbundsordföranden begär det. 

 

 Förbundsdirektören har närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt vid presidiets sammanträden. 
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434 Presidiet är beslutfört när två av dess ledamöter är närvarande. Beslut skall fattas med enkel 

majoritet av antalet röstande ledamöter. Omröstning skall vara öppen. Vid lika röstetal gäller 

den mening som sammanträdesordföranden biträder som beslut. 

 

 Presidiet får fatta beslut per capsulam om dess samtliga ledamöter är eniga om beslutet. 

 

 Beslut i ärende enligt artikel 425 skall anmälas till förbundsstyrelsen vid dess närmast följande 

sammanträde. 

 

 Vid presidiets sammanträden skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av 

sammanträdesordföranden och anmälas till förbundsstyrelsen. 

 

 Förbundsdirektören har rätt att anteckna sin särskilda mening i protokollet. 

44 Förbundsordförande 

441 Förbundsordföranden leder förbundsstyrelsens och presidiets arbete, får mellan 

förbundsstyrelsens eller presidiets sammanträden besluta i brådskande ärenden enligt artikel 

425 och skall besluta i de ärenden eller grupp av ärenden som förbundsstyrelsen bemyndigat 

denne att avgöra. 

 

442 Vid förfall för förbundsordföranden övertas dennes uppgifter av förste vice 

förbundsordföranden och vid förfall även för denne av andre vice förbundsordföranden. 

 

443 Beslut av förbundsordföranden skall fattas efter samråd med förbundsdirektören. 

 

 Beslut i ärende enligt artikel 425 skall anmälas till förbundsstyrelsen vid dess närmast följande 

sammanträde. 

 

 Över beslut av förbundsordföranden skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av 

förbundsordföranden och anmälas till förbundsstyrelsen. 

 

 Förbundsdirektören har rätt att anteckna sin särskilda mening i protokollet. 

45 Grupp 

451 Förbundsstyrelsen får tillsätta grupp vilken skall bereda särskilt ärende eller särskild grupp av 

ärenden. 

 

452 När förbundsstyrelsen tillsätter grupp skall den fastställa direktiv för dess arbete. 

 

453 Ordförande i och ledamot av grupp skall utses av förbundsstyrelsen. 

46 Delegation 

461 Förbundsstyrelsen får utse delegation vilken skall genomföra visst uppdrag. 

 

462 När förbundsstyrelsen utser delegation skall den fastställa direktiv för dess uppdrag. 

 

463 Ordförande i och ledamot av delegation skall utses av förbundsstyrelsen. 
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5 Distrikt, lokalavdelning, kontaktperson och teknologråd 

511 Distrikt, lokalavdelning, kontaktperson och teknologråd skall tillvarata medlemmarnas 

intressen. 

 

 Lokalavdelning och kontaktperson skall som lokal arbetstagarorganisation föra medlemmarnas 

talan. 

52 Distrikt 

521 Förbundets distriktsindelning fastställs av förbundsstyrelsen. 

 

522 Distrikt bildas och utgörs av de medlemmar vars intressen det skall tillvarata. 

53 Lokalavdelning 

531 Lokalavdelning får vara arbetsplatsanknuten, regional eller riksomfattande. 

 

532 Lokalavdelning bildas och utgörs av de medlemmar vars intressen den skall tillvarata. 

54 Kontaktperson 

541 Vid arbetsplats där lokalavdelning saknas får förbundsstyrelsen utse kontaktperson. 

 

55 Teknologråd 

551 Teknologrådet bildas och utgörs av de fjorton fullmäktigeledamöter som har utsetts enligt artikel 

322 samt de två förbundsstyrelseledamöter som har valts av de fullmäktigeledamöter som har 

utsetts enligt artikel 322. 

 

552 Teknologrådet skall tillvarata intressen för medlemmarna enligt artikel 212.  

56 Ansvar och befogenheter 

561 Förbundsstyrelsen skall fastställa distrikts, lokalavdelnings, kontaktpersons och teknologråds 

ansvar och befogenheter. 

57 Instruktioner och normalstadgar 

571 Förbundsstyrelsen skall fastställa instruktion för distrikt, normalstadgar för lokalavdelning, 

instruktion för kontaktperson och instruktion för teknologrådet. 

 

6 Förbundskansli 

611 Förbundskansliet verkställer förbundsstyrelsens, presidiets och förbundsordförandens beslut. 

62 Förbundsdirektör 

621 Förbundsdirektören leder och ansvarar för förbundskansliets verksamhet. 

 

622 Förbundsdirektören skall bereda förbundsstyrelsens, presidiets och förbundsordförandens 

ärenden. 

 

623 Förbundsdirektören skall besluta i de ärenden eller grupp av ärenden som förbundsstyrelsen 

bemyndigat denne att avgöra. 

 

624 Förbundsstyrelsen skall varje år fastställa en instruktion till förbundsdirektören. 
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7 Valberedning 

711 Valberedningen bereder fullmäktiges val av de förbundsstyrelseledamöter som är medlemmar 

enligt artikel 211 och revisorer, bereder fullmäktiges beslut om arvoden och regler för 

kostnadsersättning till förbundsstyrelse, valberedning och revisorer samt genomför val av 

fullmäktige. 

 

Valberedningens ordförande och vice ordförande beslutar vid behov om utformningen av 

kostnadsersättning till förbundsstyrelse, inom ramen för fullmäktiges beslut om regler för 

kostnadsersättning. 

72 Valberedning 

721 Valberedningen består av ordförande, vice ordförande och ytterligare fem ledamöter. 

 

722 Valberedningsledamöterna väljs vid fullmäktiges ordinarie möte för tiden till och med 

fullmäktiges ordinarie möte två år senare. 

 

 Valberedningens ordförande och tre valberedningsledamöter väljs jämnt år och 

valberedningens vice ordförande och två valberedningsledamöter väljs vid fullmäktiges 

ordinarie möte udda år av samtliga fullmäktigeledamöter. Valbar är varje medlem enligt 

artikel 211 utom den som för samma period valts till förbundsstyrelseledamot, revisor eller 

den som är anställd av förbundet. 

 

 Fyllnadsval efter avgången valberedningsledamot förrättas vid fullmäktiges närmast följande 

möte. 

 

723 Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Vid förfall för ordföranden övertas 

dennes uppgifter av vice ordföranden. 

 

724 Valberedningen är beslutför när minst hälften av dess samtliga ledamöter, bland dem 

ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Beslut skall fattas med enkel majoritet av 

antalet röstande ledamöter. Omröstning skall vara öppen. Vid lika röstetal gäller den mening 

som sammanträdesordföranden biträder som beslut. Valberedningens beslut skall biträdas av 

minst fyra av dess ledamöter. 

 

 Valberedningen får fatta beslut per capsulam om dess samtliga ledamöter är eniga om beslutet. 

 

 Vid valberedningens sammanträden skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av 

sammanträdesordföranden. 

 

725 Valberedningen skall skicka ut sina nomineringar senast femton dagar före fullmäktiges 

ordinarie möte och senast sju dagar före fullmäktiges extra möte. 

 

8 Revisorer 

811 Revisorerna granskar förbundets årsredovisning och räkenskaper samt förbundsstyrelsens och 

förbundsdirektörens förvaltning. 

82 Revisorer 

821 Antalet revisorer är fem varav en skall vara auktoriserad.   

 

822 Revisorerna väljs vid fullmäktiges ordinarie möte för tiden till och med fullmäktiges ordinarie 

möte två år senare. 
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 Två revisorer varav en som sammankallande väljs jämnt år och två revisorer väljs udda år av 

samtliga fullmäktigeledamöter. Den auktoriserade revisorn tillsätts genom att en revisionsbyrå 

väljs (s k byråval) jämnt år av samtliga fullmäktigeledamöter.  

 

Valbar är varje medlem enligt artikel 211 utom den som för samma period är 

förbundsstyrelseledamot, valberedningsledamot eller den som är anställd av förbundet. Den 

auktoriserade revisorn behöver dock inte vara medlem i förbundet. 

 

 Fyllnadsval efter avgången revisor förrättas vid fullmäktiges närmast följande möte. 

 

823 Revisorerna har rätt att ta del av räkenskaper och övriga handlingar när de så önskar och skall i 

övrigt vidta sådana åtgärder som krävs för en betryggande revision. 

 

824 Revisorerna skall varje år före den 30 april till förbundsstyrelsen överlämna sin berättelse över 

granskningen av förbundets verksamhet och räkenskaper. 

 

 Berättelsen skall innehålla yttrande över förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens 

verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse och förslag i frågan om ansvarsfrihet för 

förbundsstyrelseledamöterna och förbundsdirektören. 

83 Verksamhetsår och räkenskapsår 

831 Förbundets verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. 

 

832 Förbundets räkenskaper skall föras enligt god redovisningssed. 

 

9 Stadgeändring och upplösning 

91 Stadgeändring 

911 För att ändra dessa stadgar, utom artikel 111, 112, 912-914, 921 och 922, krävs antingen 

beslut med två tredjedels majoritet av samtliga fullmäktigeledamöter vid ett ordinarie möte 

eller likalydande beslut med enkel majoritet av antalet röstande fullmäktigeledamöter vid två 

ordinarie möten direkt efter varandra. 

 

912 För att ändra artikel 111 och 112 krävs likalydande beslut med enkel majoritet av antalet 

röstande fullmäktigeledamöter vid två ordinarie möten direkt efter varandra. 

 

913 För att ändra artikel 912-914, 921 och 922 krävs likalydande beslut med två tredjedels 

majoritet av samtliga fullmäktigeledamöter vid två ordinarie möten direkt efter varandra. 

Mellan dessa möten skall val av fullmäktige ha ägt rum. 

 

914 Tidpunkten när stadgeändringen skall träda ikraft skall beslutas med enkel majoritet av antalet 

röstande fullmäktigeledamöter vid det möte när det sista beslutet att ändra stadgarna fattas. 

92 Upplösning 

921 För att upplösa förbundet krävs likalydande beslut med två tredjedels majoritet av samtliga 

fullmäktigeledamöter vid två ordinarie möten direkt efter varandra. Mellan dessa möten skall 

val av fullmäktige ha ägt rum. 

 

922 Tidpunkten när upplösningen skall ske och hur förbundets tillgångar och skulder skall 

disponeras efter upplösningen skall beslutas med enkel majoritet av antalet röstande 

fullmäktigeledamöter vid det möte när det sista beslutet att upplösa förbundet fattas. 

 



 

Ingenjörsfullmäktige 2018 

Sammanträdesdatum 2018-11-18/20 

 

Protokoll, bilaga 3 

1 (1) 

 

https://sacoit.sharepoint.com/sites/si_fum/HANDLINGAR/06_protokoll/arbetsmapp/Protokoll_FUM2018 bilaga 3 arvoden 2019.docx 

Arvoden och  
regler för kostnadsersättning till förtroendevalda 
 

Fullmäktige beslöt:  
att fastställa arvoden 2019 till förbundsstyrelse, valberedning och revisorer 

med bas = ingenjörsmedellön för medlemmar i Sveriges Ingenjörer1 20172:  

 

Uppdrag 

Fast arvode  

 

Bas x faktor 

Rörligt arvode 

per 

sammanträde 

Bas x faktor 

Förbundsordförande 3,000 - 

Förste och andre vice förbundsordförande 1,500 - 

Övrig förbundsstyrelseledamot  0,300 0,025 

Revisor (förtroendevald) 

[Revisors ersättare (förtroendevald) 3] 

Valberedningsledamot 

0,250 0,025 

 

att för den auktoriserade revisorn utgår arvode och kostnadsersättning enligt avtal mellan 

förbundet och den valda revisionsbyrån 

 

att arvode för andra uppdrag fastställs av förbundsstyrelsen 

 

att arvode utbetalas i efterskott vid årets slut och hanteras enligt vid varje tidpunkt gällande 

attestinstruktion för förbundet 

 

att arvoden och regler för kostnadsersättning gäller för tiden 2018-11-21 – fullmäktiges ordinarie 

möte 2019. 

 

Regler för kostnadsersättning 

• Ingen förändring. 

 

Anmärkning 
I tabellen nedan jämförs arvoden 2018 (fasta belopp) med det nya förslaget som är indexerade belopp 

baserade på ingenjörslönestatistiken: 
Uppdrag Faktor 2019 2018 

Förbundsordförande      3,000          149 049      

Förste vice, andre vice ordförande      1,500              74 525               47 250     

Övrig styrelseledamot 
fast arvode 

     0,300              14 905               10 500     

Revisor (förtroendevald) 
Valberedningens ordförande 

     0,250              12 421               10 500     

Valberedningsledamot      0,250              12 421                 8 400     

Sammanträdesarvode (per möte) 
Övrig styrelseledamot 
Revisor, Valberedning 

     0,025                1 242             1 155     

 

                                                      
1 Saco lönesök, samtliga medlemmar i Sveriges Ingenjörer (inga ytterligare filter).  

   Medellön 2017 = 49 683 kr. 
2 2017 är den senaste statistiken som är tillgänglig. 
3 Om stadgarna inte ändras angående val av revisorer. 
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KOSTNADSERSÄTTNING 2019 
(inrikes och utrikes förrättning) 

 

Syftet med dessa regler är att förtroendevald ska ersättas för sina verkliga kostnader för att kunna 

fullgöra sitt uppdrag. Då reglerna inte täcker varje tänkbar situation förutsätts att berörd 

förtroendevald väljer färdsätt, logi och måltid med hänsyn till såväl förbundets ekonomi, sin egen 

situation samt miljön. Vid tveksamhet ska alltid förbundskansliet kontaktas så att ingen diskussion 

om kostnader behöver uppstå i efterhand. 

 

Traktamenten utgår inte.  

 

Kostnadsersättning utbetalas i efterskott mot skriftlig räkning. Till räkningen ska bifogas 

verifikationer i original. Räkningen bör vara inlämnad senast en månad efter förrättningen, dock 

allra senast 31 januari året efter förrättningen. 

Förlorad ordinarie arbetsförtjänst 

För förtroendevald med centralt uppdrag (förbundsstyrelse, valberedning, revisorer, 

förhandlingsdelegationer etc) ersätter förbundet förlorad ordinarie arbetsförtjänst, i form av 

tjänstledighetsavdrag eller motsvarande, enligt arbetsgivarintyg.  

 

För uppdrag i distrikt eller yrkesföreningar ersätts förlorad arbetsförtjänst endast om kansliet 

godkänt ersättningen i förväg. 

 

Förbundsdirektören får, i samråd med valberedningen och revisorerna, träffa överenskommelse 

med förtroendevald och dennes arbetsgivare om annat sätt för utbetalning av ersättning för förlorad 

ordinarie arbetsförtjänst. Sådan överenskommelse ska vara skriftlig. 

Reskostnad 

Resa med tåg, flyg eller båt ersätts normalt för icke ombokningsbar andraklassbiljett, 

ekonomiklassbiljett eller motsvarande ”lågpris”. Ombokningsbar biljett ersätts i de fall som tider 

kan komma att ändras, t ex i samband med förhandlingar.  

 

Lokalresor ersätts normalt för allmänna (kollektiva) färdmedel. Lokalresan får göras med taxi om 

tidsvinsten blir avsevärd.  

 

Ersättning för resa upp till ca fyra timmar (enkel resa) med privat bil utgår med Skatteverkets 

belopp för skattefri bilersättning med egen bil 1 samt för parkeringskostnad och eventuell 

trängselavgift mot kvitto. Resa längre än fyra timmar bör göras med allmänna färdmedel. 

Logikostnad 

Ersättning för logikostnad utgår för hotellrum av normalstandard.  

Måltidskostnad 

Ersättning för egna måltidskostnader under resa längre än tre timmar utgår mot kvitto med högst 

200 kr. Förbundet ersätter inte egna kostnader för starköl, vin eller starksprit. 

 

                                                      
1 2018 är beloppet 18,50 kr per mil. 
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Sveriges Ingenjörers mångfaldsprogram 
Sveriges Ingenjörers politiska program om mångfald tar sin grund i grundläggande principer om 

alla människors lika värde. Alla människor ska ges samma rättigheter och möjligheter att delta i 

utbildning och arbetsliv. 

 

I ett väl utvecklat samhälle finns alla förutsättningar att undanröja olika former av hinder för 

människor att delta. Sveriges Ingenjörer har en viktig roll att fylla när det gäller sådant 

undanröjande genom att identifiera, påtala, och kräva förändring. När alla dessa hinder är borta 

kan vi nå ett samhälle präglat av mångfald. 

Mångfald  

Med mångfald menas en grupp på en arbetsplats eller inom en utbildning där människors 

erfarenheter, egenskaper och kompetenser tas tillvara och gruppens medlemmar deltar på lika 

villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning, könsidentitet eller ålder.  

 

Mångfald innebär också tolerans och tillåtande attityd gentemot människors åskådningar, livsval 

och idéer. Mångfald i en grupp eller i ett samhälle medför ett maximalt tillvaratagande av den 

resurs människor i hela samhället utgör och ett minimalt lidande orsakat av utanförskap och 

bristande tolerans.  

Likabehandling och individuell anpassning 

Grunden för mångfald är förstås principen om likabehandling. Den principen innebär inte på 

något sätt att alla individer ska behandlas lika. För Sveriges Ingenjörer är det viktigaste att alla 

ges samma rättigheter och möjligheter att delta. För att ge alla möjlighet att delta krävs 

individuell anpassning efter särskilda behov. Det kan gälla avhjälpande av hinder för personer 

med funktionsnedsättningar eller att ge information på olika språk för att nå personer med annat 

språk än svenska. 

Målet 

Sveriges Ingenjörers mål är ett arbetsliv och ett utbildningsväsende präglat av mångfald och 

acceptans. Alla ska ha samma möjligheter att delta utifrån sina förutsättningar. Och dessa 

förutsättningar ska avgöras av objektiva grunder och inte individers värderingar och 

godtycklighet.  

Vägen att uppnå målen 

Normer 

För att nå de uppsatta målen måste samhällsnormer i vissa fall utmanas och omprövas. Vad som 

värderas och prioriteras av majoritetssamhället kan ibland vara annat än vad som i ett visst 

sammanhang kan utgöra det sakligt sett mest värdefulla. För att se dessa samhällsnormer kan 

det ibland behövas ett förhållningssätt som tillåter omprövning och kritik av rådande normer. 

 

Rättsregler 

Det behövs även fasta och tydliga regler om förbud mot diskriminering.  

 

Diskrimineringslagens regler om förbud mot diskriminering är i sin helhet ett fungerande 

regelverk. Genom skyddet mot diskriminering vid rekrytering, arbetsledning och i form av 

trakasserier finns förutsättningar för arbetstagare och studenter att nå upprättelse. För att 

skadestånd vid diskriminering ska fylla ett preventivt syfte krävs att skadeståndsnivåerna, 

diskrimineringsersättningen, höjs. Särskilt när det gäller stora arbetsgivare. Arbetsdomstolen 

måste också enligt praxis från Högsta domstolen ange i vilken mån diskrimineringsersättningen 

utgör reparation och i vilken mån det ska utgöra prevention. 
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För Sveriges Ingenjörer gäller att fortsatt driva ärenden om diskriminering inom ramen för 

förhandlingsordningarna och i domstol. För att ge utsatta medlemmar upprättelse och för att få 

fram ytterligare praxis som påverkar samhällsnormerna. 

 

Diskrimineringsgrunderna 

Något kort om de diskrimineringsgrunder som omnämns i diskrimineringslagen. 

 

Kön 

Gällande kön hänvisas till Sveriges Ingenjörers program för jämställdhet 

 

Etnisk tillhörighet  

För att stötta grupper av olika etnisk tillhörighet är det viktigt att arbetsplatser är tillgängliga. 

Språk är en första barriär och språkkrav ska endast ställas när det är nödvändigt för 

arbetsuppgifternas utförande.  

 

För nyanlända är det centralt med en snabb och ändamålsenlig anpassning till det svenska 

arbetsmarknadssystemet. Omedelbara översättningar och kompletteringsplaner av betyg, yrkes- 

och utbildningsbevis och andra handlingar är centralt för ett snabbt inträde på arbetsmarknaden. 

Långa processer gällande tillstånd och handlingar innebär stort lidande för individer och enorma 

kostnader för samhället. 

 

Tillgången till arbetsmarknaden för utomeuropeiska arbetstagare, även med akademisk 

utbildning, begränsas av fördomar och diskriminering. Detta är ett stort problem som behöver 

åtgärdas. 

 

Religion 

Sverige är ett i hög grad sekulariserat land där det traditionellt finns liten förståelse för 

människor som låter religionen ta stor plats i livet. Religiösa åskådningar är enligt internationell 

rätt oinskränkbara och ska accepteras på alla arbetsplatser. Även religiösa uttryck omfattas av 

skyddet i till exempel europakonventionen för mänskliga fri- och rättigheter. På svenska 

arbetsplatser ska det finnas utrymme att utöva sådana religiösa uttryck som inte inverkar på 

verksamheten. En öppen och tillåtande inställning är en förutsättning för att människor med 

olika religioner ska kunna delta under samma förutsättningar. 

 

Det finns utbredda fördomar mot olika etnisk/religiösa grupper i Sverige, inte minst på 

arbetsmarknaden. På svenska arbetsplatser ska det fokuseras på likheterna mellan människor 

och grupper samt det gemensamma intresset av verksamheten och samhörigheten mellan 

arbetstagare, inte på olikheterna. 

 

Annan trosuppfattning 

Samma skydd som religiositet har i lagstiftningen rätten att hysa annan trosuppfattning. Det kan 

röra sig om buddistisk, ateistisk och agnostisk åskådning. Däremot omfattas inte filosofiska 

eller politiska övertygelser. Rasistiska åskådningar omfattas inte av skyddet för 

trosuppfattningar. Det är någonting annat, bidrar inte till mångfald och ska därför inte få 

uttryckas på arbetsplatser.  

 

Funktionsnedsättning  

Personer med vissa funktionsnedsättningar har dålig tillgång till arbetsmarknaden i Sverige. 

Arbetsgivare är skyldiga att vida åtgärder för att överbrygga de hinder som går att överbrygga 

och skapa förutsättningar att inkluderas på arbetsmarknaden. Hindren kan vara rent fysiska 

såsom trånga utrymmen och avsaknad av fysisk anpassning men också företeelser som inte är 

fysiska utan utgörs av fördomar om exempelvis neuropsykiatriska diagnoser. 
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Kunskap är viktigt för att undanröja hinder av alla slag. För att öka kunskapen om effektiva 

åtgärder och möjlig finansiering finns behov av tydlig information till arbetsgivare och 

utbildningssamordnare, vilka har ansvar för tillgängligheten. Försäkringskassan handlägger 

ärenden om ansökan om ekonomiska bidrag för anpassningsåtgärder. Det bör bli enklare för 

arbetsgivare att söka och få stöd för att genomföra lämpliga stöd- och anpassning så att 

tillgängligheten blir bättre på arbetsplatser i Sverige.       

 

Sexuell läggning  

Personer utestängs på vissa arbetsplatser från gemenskapen på grund av sin sexuella läggning, 

genom majoritetens normer. En arbetstagare med annan sexuell läggning än majoriteten ska 

också kunna prata öppet med sina kollegor om vad hen gjorde med sin partner under semestern 

utan att fokus ska läggas på vilket kön partnern har. En viktig utgångspunkt är att Du ska ha rätt 

att vara du på arbetsplatsen. Motsvarande ska gälla redan under studietiden 

 

Könsidentitet (Könsöverskridande identitet) 

En av samhället starkaste normer är tvåkönsnormen. Människor tenderar att vilja dela in 

människor i kvinnor eller män och för de flesta är det inte något problematiskt i att bli 

”insorterad” på det viset. Det finns människor som inte tillhör någon av dessa grupper eller vill 

röra sig mellan dessa två. På arbetsplatsen och i utbildningssituationen är det individen som 

bestämmer vilken könsidentitet hen vill ha. Att inte respektera eller acceptera det beslutet är att 

inte acceptera personens identitet. Att konsekvent medvetet eller av nonchalans tilltala en 

person med fel pronomen utgör trakasserier. Det är inte den som tilltalar som avgör om det är 

bagatellartat eller inte. 

 

Ålder 

Alla människor är vid någon tidpunkt äldre eller yngre än sin omgivning. Det innebär att alla 

någon gång kan komma att kunna missgynnas för sin ålder, antingen hög eller låg sådan. 

Särbehandling på grund av ålder är vanligt förekommande och i viss utsträckning accepterat i 

vårt samhälle. Diskrimineringslagen tillåter därför omfattande undantag från förbudet mot 

åldersdiskriminering.  

 

Det förekommer i arbetslivet obefogad särbehandling både av unga och gamla. Mångfald 

innebär att ta vara på de erfarenheterna personer i olika åldrar innehar.  

 

Problematiskt blir det om människor i olika åldrar tilldelas egenskaper som i större grad har att 

göra med individuella skillnader än medålder. Många av dessa uppfattningar bygger på illa 

underbyggda fördomar och normer. Även gällande ålder bör normer ifrågasättas.  

 

Särbehandling på grund av ålder ska endast komma ifråga om det finns särskilda skäl och 

särbehandling är lämpligt och nödvändigt för att uppnå skälen.  

Bestämmelserna om aktiva åtgärder 

Bestämmelserna om aktiva åtgärder är ett nödvändigt komplement till reglerna om 

diskrimineringsförbud för att arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla och arbetstagare i 

realiteten ska ges samma möjligheter att delta i arbetslivet. 

 

Reglerna om aktiva åtgärder har nyligen (2016) förändrats. De nya reglerna utgår i högre grad 

än tidigare från de lokala behov som finns på arbetsplatsen. Arbetet med aktiva åtgärder liknar i 

stor grad det redan existerande arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete. Sveriges Ingenjörer 

är positiva till denna utveckling. 

 

Sveriges Ingenjörer anser att reglerna om aktiva åtgärder ska bli semidispositiva och att parterna 

på svensk arbetsmarknad ska teckna kollektivavtal om frågorna. På så sätt skulle 

arbetstagarparterna kunna sköta uppföljningen och kontrollen av arbetsgivarnas aktiva åtgärder.  
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Nämnden mot diskriminering har inte fungerat som lagstiftaren hade tänkt. Nämnden och 

systemet med vitesföreläggande av arbetsgivare som inte fullföljer skyldigheterna att vidta 

aktiva åtgärder borde avskaffas. I stället för nämndförfarandet borde införas semidispositiva 

regler om aktiva åtgärder och en skadeståndsskyldighet för arbetsgivare utan kollektivavtal som 

inte följer minimikraven i lagstiftningen. På så viss kan arbetstagarorganisationerna kontrollera 

att arbetet med aktiva åtgärder genomförs på arbetsplatserna.   

 

Sveriges Ingenjörer vill: 

Att reglerna om aktiva åtgärder ska göras semidispositiva i syfte att stärka uppföljningen av 

aktiva åtgärder 

 

Att nämnden mot diskriminering ska avskaffas och den rättsliga prövningen av arbetsgivares 

aktiva åtgärder ska rättsligt prövas som andra arbetsrättsliga tvister enligt parternas 

förhandlingsordningar och slutligen i Arbetsdomstolen 

Att övervinna hinder 

För att undanröja hinder och bidra till mångfald på arbetsmarknaden måste arbetsplatser arbeta 

aktivt med att bryta omoderna föreställningar och normer.  

 

Rekrytering 

Detta är viktigt inte minst vid rekrytering. Rekrytering ska alltid grundas i kompetens. 

Arbetsgivaren är den som bäst kan bedöma vilken kompetens som är nödvändig på 

arbetsplatsen. Det är viktigt för svenskt företagande och konkurrenskraft att kompetens bedöms 

på ett kvalitetssäkrat sätt. Former för kvalitetssäkring av rekrytering bör utvecklas och 

tillämpas. En förutsättning för att rekrytera rätt personer är att minimera inslagen av godtycke, 

fördomar och irrelevanta normer. I rekryteringsprocessen är det därför nödvändigt att ingen 

diskriminering förekommer och att urvalet sker objektivt.   

 

Rekrytering ska ske på ett kvalitativt sätt och arbetsmarknadens parter bör medverka till 

certifiering av rekryteringsmetoder. Idag befintliga kompetensbaserade rekryteringsmetoder bör 

vidareutvecklas och i högre grad användas. 

Sveriges ingenjörer vill: 

Att arbetsplatser kvalitetssäkrar sina rekryteringsprocesser och i möjlig mån använder sig av 

standardiserade rekryteringsmetoder baserade på objektiva grunder såsom kompetens 

 

Arbetsmiljö 

Även när en anställning har skett finns det mer eller mindre synliga hinder på en arbetsplats. 

Jargong, uttryckssätt, fysisk miljö och lokaler kan på olika sätt utestänga grupper och individer 

på en arbetsplats.  

 

En arbetsgivare som vill inkludera alla anställda måste vara medveten om att arbetsgivarens och 

arbetsgruppens uppfattning av det normala i vissa situationer kan exkludera enskilda 

arbetstagare. Det kan röra sig om alltifrån religion, etnisk tillhörighet, familjebildning, sexuell 

läggning eller identitet. Det kan också röra sig om ålder, kön och olika fysiska, psykiska eller 

sociala funktionsnedsättningar.  

 

En inkluderande arbetsmiljö innebär att alla grupper har möjlighet att känna tillhörighet på 

arbetsplatsen. Som ett led för att nå dit kan det vara tvunget att förhålla sig kritisk till och 

ifrågasätta några på arbetsplatsen existerande normer. Arbetsplatser i Sverige ska präglas av 

öppenhet och tolerans. 
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Trakasserier 

Arbetsgivare är enligt diskrimineringslagen förelagda att arbeta aktivt mot trakasserier. 

Arbetsgivare ska ta fram riktlinjer och rutiner enligt diskrimineringslagen för att motverka och 

förebygga trakasserier och sexuella trakasserier. Däri ska klart och tydligt deklareras att inga 

former av oönskade kommentarer, närmanden, fördömanden eller liknande är acceptabla och att 

sådant agerande utgör trakasserier som inte accepteras. Sveriges Ingenjörer anser att jargong 

och attityd på många platser utgör ett hinder mot mångfald av idéer och personer. Att jobba för 

mångfald och acceptans kräver en nolltolerans och ett aktivt bekämpande av alla former av 

trakasserier.  

 

Arbetsgivaren ansvarar för att skapa en arbetsmiljö och ett arbetsklimat där det är naturligt för 

arbetstagarna att säga ifrån och dra gränser mot oacceptabelt beteende. Såväl arbetstagare som 

arbetstagarorganisationerna bör särskilt vara observanta på om det på arbetsplatsen råder en 

kultur där det är svårt att påtala trakasserier eller där påtalandet av trakasserier inte tas på allvar. 

 

Tillgänglighet  

Arbetsgivare har ett särskilt ansvar att utplåna de hinder som finns för personer med 

funktionsnedsättningar. Gällande fysiska funktionsnedsättningar rör det sig oftast om fysiskt 

avhjälpande av hinder och anpassning av utrustning eller arbetsuppgifter. Gällande psykiska 

eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan det handla om alltifrån arbetssätt, rutiner, 

schemaläggning och bemötande. Det viktigaste för att avhjälpa hinder är att vara lyhörd för 

individens behov och i samverkan utforma arbetsplatsen och uppgifterna utifrån de särskilda 

behov som finns. 

 


	Protokoll_FUM18_slutgiltigt
	protokoll_FUM2018 bilaga 1 utskottsutlåtande
	Protokoll utskottsutlåtande_utskott 1
	1801 UU Arbetsmiljö - fysisk och psykosocial
	1802 UU Arbetsmiljöutbildning utan ekonomisk diskussion
	1803 UU gränslösa arbetslivet och konsten att säga nej
	1804 UU Gammal är äldst
	1805 UU Gör 6 timmars arbetsdag till norm
	Närvarolista_Protokollsida1_ Utskott 1

	Protokoll utskottsutlåtande_utskott 2
	1806 UU Entreprenörspolitiskt program... ljusare morgondag
	1807 UU Fullmäktige 2019
	1808 UU Jämlik och jämställd lönesättning
	1809 UU Medarbetarvänligt företagande och etiskt aktiesparande
	1810 UU Tjänstepension från första arbetsdagen
	1811 UU Tillsätt en utredning med avseende på våra medlemmars pensioner
	Närvarolista_ Protokollsida1_ utskott2

	Protokoll utskottsutlåtande_utskott 3
	Protokoll utskottsutlåtande_utskott 4
	Närvarolista_Protokollsida1_ utskott 4
	1814  UU Etablera stöd till lokalföreningar angående alternativ omställning
	1815 UU Flexibilitet som gynnar BÅDE medlemmen och företaget 
	1816 UU Livslångt lärande och åldersdiskriminering
	1817 UU Lobbying för studielån senare i livet
	1818 UU Programmering från första klass i svensk skola 
	1819 UU Stimulera teknikintresset bland unga i samhället

	Protokoll utskottsutlåtande_utskott 5
	1820 UU Branschgrupper
	1821 UU Bristfällig ersättning vid tjänstledighet 
	1822 UU Inför en ny medlemskategori förtroendevald 
	1823 UU Kvalitetsgranskning av innehållet på förbundets hemsida 
	1824 UU Medlemsrekrytering av unga ingenjörer som flyttar hit från länder utan facklig tradition 
	1825 UU Mentorstöd till Ny klubb som ska starta - nyss har startat 
	1826 UU Proaktivt arbete med medlemsnytta  
	1827 UU Stöd att företräda  
	1828 UU Stöd till förtroendevalda i företagsstrategiska frågor
	1829 UU Teknologstyrelser i distrikten
	1830 UU Vad är en ingenjör
	1831 UU Webbshop för våra medlemmar
	1832 UU Öka möjligheterna till att tillåta medlemmar på distans som deltagare när Sveriges Ingenjörer är medarrangör 
	1833 UU Ökad synlighet på lärosätena ur teknologernas perspektiv 
	Närvarolista_Protokollsida1_ utskott 5

	Protokoll utskottsutlåtande_utskott 6
	1834 UU Anställ en beräkningsingenjör 
	1835 UU Gratis prova på-medlemskap 
	1836 UU Några fler ingenjörer på Sveriges Ingenjörers kansli 
	1837 UU Prioritering och fokusering av Sveriges Ingenjörers resurser 
	1838 UU Projektledare till Womengineer 
	1901 UU Proposition Budget och avgifter 2019
	1902 UU Proposition Budget- och verksamhetsdirektiv 2020
	Närvarolista Protokollsida1 utskott 6

	Protokoll utskottsutlåtande_utskott 7
	Protokoll utskottsutlåtande_utskott 1
	1801 UU Arbetsmiljö - fysisk och psykosocial
	1802 UU Arbetsmiljöutbildning utan ekonomisk diskussion
	1803 UU gränslösa arbetslivet och konsten att säga nej
	1804 UU Gammal är äldst
	1805 UU Gör 6 timmars arbetsdag till norm
	Närvarolista_Protokollsida1_ Utskott 1

	Protokoll utskottsutlåtande_utskott 2
	1806 UU Entreprenörspolitiskt program... ljusare morgondag
	1807 UU Fullmäktige 2019
	1808 UU Jämlik och jämställd lönesättning
	1809 UU Medarbetarvänligt företagande och etiskt aktiesparande
	1810 UU Tjänstepension från första arbetsdagen
	1811 UU Tillsätt en utredning med avseende på våra medlemmars pensioner
	Närvarolista_ Protokollsida1_ utskott2

	Protokoll utskottsutlåtande_utskott 3
	Protokoll utskottsutlåtande_utskott 4
	Närvarolista_Protokollsida1_ utskott 4
	1814  UU Etablera stöd till lokalföreningar angående alternativ omställning
	1815 UU Flexibilitet som gynnar BÅDE medlemmen och företaget 
	1816 UU Livslångt lärande och åldersdiskriminering
	1817 UU Lobbying för studielån senare i livet
	1818 UU Programmering från första klass i svensk skola 
	1819 UU Stimulera teknikintresset bland unga i samhället

	Protokoll utskottsutlåtande_utskott 5
	1820 UU Branschgrupper
	1821 UU Bristfällig ersättning vid tjänstledighet 
	1822 UU Inför en ny medlemskategori förtroendevald 
	1823 UU Kvalitetsgranskning av innehållet på förbundets hemsida 
	1824 UU Medlemsrekrytering av unga ingenjörer som flyttar hit från länder utan facklig tradition 
	1825 UU Mentorstöd till Ny klubb som ska starta - nyss har startat 
	1826 UU Proaktivt arbete med medlemsnytta  
	1827 UU Stöd att företräda  
	1828 UU Stöd till förtroendevalda i företagsstrategiska frågor
	1829 UU Teknologstyrelser i distrikten
	1830 UU Vad är en ingenjör
	1831 UU Webbshop för våra medlemmar
	1832 UU Öka möjligheterna till att tillåta medlemmar på distans som deltagare när Sveriges Ingenjörer är medarrangör 
	1833 UU Ökad synlighet på lärosätena ur teknologernas perspektiv 
	Närvarolista_Protokollsida1_ utskott 5

	Protokoll utskottsutlåtande_utskott 6
	1834 UU Anställ en beräkningsingenjör 
	1835 UU Gratis prova på-medlemskap 
	1836 UU Några fler ingenjörer på Sveriges Ingenjörers kansli 
	1837 UU Prioritering och fokusering av Sveriges Ingenjörers resurser 
	1838 UU Projektledare till Womengineer 
	1901 UU Proposition Budget och avgifter 2019
	1902 UU Proposition Budget- och verksamhetsdirektiv 2020
	Närvarolista Protokollsida1 utskott 6



	Protokoll_FUM2018 bilaga 2 stadgar
	Protokoll_FUM2018 bilaga 3 arvoden 2019
	Protokoll_FUM2018 bilaga 4 kostnadsersättning 2019
	Protokoll_FUM2018 bilaga 5 mångfaldsprogram



