SÄRSKILD REDOGÖRELSE
av vidtagna åtgärder
kongressperioden 2015-2019
i enlighet med beslut på
kongressen 2015

FÖRBUNDSSTYRELSEN

Motion nr 1
Simone Lilja, Dan Nilsson, Malmöavdelningen
Möjlighet för medlemmar i TULL-KUST Malmöavdelningen att rösta på distans
Medlemmar i Malmöavdelningen ska ges samma möjlighet att rösta vid årsmöten på distans,
t ex via video, Lync, telefon eller genom post/mejlröstning.
Dvs äga samma rätt som att ha närvarat i Malmö.
Avdelningens yttrande:
Motionen bifalles
Förbundsstyrelsens yttrande:
Förbundsstyrelsen ser inga hinder i stadgarnas utformning för att rösta på distans. Det som
behöver beaktas i samband med medlemsmöte med deltagare via video eller telefon är hur
man utser rösträknare.
Då avdelningarna har fått en allt större geografisk spridning och det nu finns bra teknik att
kompensera för detta bör förbundsstyrelsen bistå med bra och tydliga instruktioner.
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar att ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att
utkomma med en instruktion gällande röstning på distans för att förenkla för avdelningarna i
ett förfarande med deltagande via video eller telefon.
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motionen besvarad
att ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en instruktion gällande röstning på distans.
KONGRESSEN BESLUTADE ENLIGT FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG.
Åtgärd:
Förbundsstyrelsen har i enlighet med kongressens beslut tagit fram en instruktion gällande
röstning på distans enligt följande.
Om röstning på distans aktualiseras vid medlemsmöte ska följande rutiner genomföras:
- Två rösträknare ska utses på samtliga fysiska platser med deltagande medlemmar.
- Om deltagarantalet understiger tio räcker det med en rösträknare.
- Samtliga rösträknare ska ges möjlighet till avstämning och genomgång av röstningsresultat
där de kan behandla en eventuellt sluten votering på lämpligt sätt.

I de reviderade stadgar som antogs vid kongressen 2015 anges i anvisningar till 23
paragrafen som behandlar Förbundsstyrelsen att:
– Förbundsstyrelsen ska även inom framtagandet av instruktioner, rutiner och arbetsordning
ta fram rutiner som gäller vid längre bortavaro av förtroendevalda så som sjukskrivning och
liknande.
Förbundsstyrelsen har i enlighet med vad stadgarna anger tagit fram en instruktion som ska
gälla vid längre bortavaro.
- Vid längre bortavaro gäller följande:
Vid Förbundsordförandes bortavaro inträder förste vice ordförande i dennes ställe. Vid
bortavaro av både förbundsordförande och förste vice ordförande inträder andre vice
ordförande i deras ställe. Som ordförande i aktuellt råd inträder den andra
förbundsstyrelseledamoten. Då det är nödvändigt att råden operativt leds av två ledamöter
har Förbundsstyrelsen att besluta om att förordna ledamot i rådet att verka som vikarie och
under perioden adjungeras till Förbundsstyrelsen. Samma ordning gäller vid förste, andre
vice ordförandes eller övrig ledamots bortavaro.
Utvärdering av kongressens förläggning till Stockholmsområdet
Vid 2007 års kongress beslutades att i framtiden förlägga kongressen till
Stockholmsområdet. Beslutet innebar att det genomförs två kongresser på försök. Därefter
ska en utvärdering göras.
Förbundsstyrelsen har vid utvärdering kommit till slutsatsen att det alltjämt är rätt att
förlägga kongresserna till Stockholmsområdet.
Kongressens uppdrag till Förbundsstyrelsen att se över förbundets befintliga informationsoch kommunikationskanaler
Kongressen 2015 beslutade att ge i uppdrag åt förbundsstyrelsen att tillsätta en grupp för att
se över förbundets befintliga informations- och kommunikationskanaler såväl internt som
externt.
Förbundsstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp bestående av Joakim Lagergréen och Åsa
Gunnheden. Vid förbundsrådet 2016 ägnades en särskild Workshop till att tillsammans med
avdelningarna skapa ett underlag till översynen. Förbundsstyrelsen valde därefter att
prioritera att genomföra en förändring av förbundets hemsida. Fokus var att ta fram en
hemsida där kommunikationen med medlemmarna är i fokus och där ny teknik kan
användas för att förenkla handhavandet av hemsidan och på sikt även få en mer
kostnadseffektiv och mindre sårbar hantering.
I december 2018 lanserades förbundets nya hemsida.

Inom ramen för den totala översynen har även en genomlysning av PÅ GRÄNSEN inletts
syftande till att inom ramen för befintliga ekonomiska ramar finna lösningar där tidningen i
enlighet med vad som beslutats på kongressen kan bibehållas (att förbundet ska utge en
tidning) som också innefattar lösning avseende den redaktionella hanteringen på sikt och
även den rent tekniska hanteringen avseende layout och framställning. Detta arbete fortgår
och målsättningen är att inom en snar framtid kunna besluta om en lösning i enlighet med
detta.
Arbetet med att utveckla förbundets informationskanaler på sociala medier fortgår
kontinuerligt.
Sedan ett par år har förbundet ett nytt medlemsystem. I systemet finns möjligheter som på
sikt kan underlätta kommunikationen till och från förbundet, dels kan medlem enklare
kommunicera direkt med förbundet och dels kan förbundet enklare i t ex riktade utskick
informera och kommunicera med medlemmar.

