
 

 

Protokoll för Höstrepskapet 151103 

§1.Mötes öppnade. 

Vice ordförande öppnar mötet.  

§2. Upprop av ombud. Kl.11,17        

Förslag: Fastställande av ombud bilaga 1. 

Beslut: Enligt förslag. 

§3. Fastställande av röstlängd. 

Förslag: Repskapet fastställer röstlängden till 20st bilaga 2. 

Beslut: Enligt förslag. 

§4. Fastställande av dagordningen. 

Förslag: Att Repskapet godkänner dagordningen. 

Beslut: Enligt förslag. 

§5. Val av mötesordförande. 

Förslag: Repskapet förslag är Ombudsman Roger Pettersson.  

Beslut: Enligt förslag. 

§6. Val av mötessekreterare.  

Förslag: Repskapet förslag är Klas-Birger Arenander. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 



 §7. Val av 2 st. justeringsmän. 

Förslag: Repskapet förslag är Rolf Lindqvist och Ida Berglund. 

Beslut: Enligt förslag. 

  §8. Val av 2 st. rösträknare. 

Förslag: Repskapet förslag är Yvonne Andersson och Jan Larsson 

Beslut: Enligt förslag. 

  §9.  Inkomna Motioner. 

Förslag: Inga Motioner har inkommit till styrelsen för behandling. 

Beslut: Enligt förslag. 

  §10. Rapporter. 

Förslag: Martin Rapp föredrog om ekonomisk rapport som var i sin ordning, 

utskickande av förgående protokoll som inte fungerade som det var bestämt av 

repskapet 2015. 

Beslut: Enligt förslag. 

   §11.  Beslut av VP 2016.  

Förslag: Att Repskapet godkänner VP 2016 med vissa förändringar bilaga 3. 

Beslut: Enligt förslag. 

   §12. Beslut av Budget 2016. Auktionerar kl 12,00 för lunch uppstart igen 

kl,13,14 

Förslag: Att Repskapet godkänner Budgeten 2016 bilaga 4. 

Beslut: Enligt förslag. 

   §13. Beslut av klubbavgift 2016. 

Förslag: Att Repskapet godkänner oförändrad klubbavgiften 2016 bilaga 5. 

Beslut: Enligt förslag. 

   

 



 

 §14. Fyllnadsval till styrelsen för Thomas Olsson. 

Inkomna förslag till valberedningen är Rolf Lindqvist och Martin Rapp. 

Valberedningens förslag är Martin Rapp. 

Repskapet valde sluten omröstning om de två förslagen som finns. 

Röstberättiga är 20 st. röstsedlar bilaga 6. Auktionerar för rösträkning kl.13,39 

uppstart igen kl. 13,52. 

Förslag: Till fyllnadsval till styrelsen valdes Martin Rapp av Repskapet. 

Beslut: Enligt förslag. 

§15.  Skrivelser. 

Förslag: Inga Skrivelser har inkommit till styrelsen för behandling. 

Beslut: Enligt förslag. 

 §16. Förbundsinformation. 

Förslag: Ombudsman Roger Pettersson föredrog förbundsinformationen för 

repskapet om Personskadeavtalet, Trygghetsavtalet Nytt namn är 

Omställningsavtalet, Ta medel, Villkorsavtalet, Samverkansavtal. Auktionerar 

14,32 uppstart igen kl. 15,00 Peter Kvist vill ha föreslag till val till 

förbundsordförande och vice ordförande. 

Beslut: Enligt förslag. 

 §17. Arbetsmiljö. 

Förslag: Arbetsmiljöansvariga Catarina Strandberg och Klas-Birger Arenander 

kommer gå igenom arbetsmiljön inom Seko-sis den 4 november mellan 8,30-

9,45 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

 



  §18 Studier. 

Förslag: Stefan Hasselfors informerar och går igenom Studierna i Seko-sis. 

Det finns ett problem med att utbildningarna för försäkringsinformatörer, 

utbildningar ställs in i Region Växjö, Stefan tittar på hur man kan få till 

utbildningar. 

Beslut: Enligt förslag. 

  §19. Fackligpolitisk. 

Förslag: Peter Kvist informerar och går igenom det fackliga politiska arbetet i 

Seko-sis. Peter informerar om att han har varit på socialdepartementet och 

diskuterar våra problem med överbeläggningar. 

Beslut: Enligt förslag. 

§20. Förhandlingsinformation. 

Förslag: Peter Kvist informerar om de förhandlingar som har varit och 

kommande, såsom rals utbetalning 23 december, Omställningsavtalet gällande 

vistidsavtalet i Seko-sis. Repskapet diskuterar lägsta lönen och tycker att den ska 

höjas till 23000 kr. VP ska förhandlas i början på december, 

Arbetsmiljöhanboken ska förhandlas den 17 december. Ett Huvudskyddsombud 

har blivit hindrat i sitt uppdrag, Seko har lämnat in en tvisteförhandling gällande 

detta. 

Beslut: Enligt förslag. 

   §21. Besluta om datum för årsmötet. 

Förslag: Repskapet förslag är den 25-26 Februari. 

Beslut: Enligt förslag. 

  §22. Beslut om sista dag för motioner. 

Förslag: Repskapet förslag är den 24 januari. 

Beslut: Enligt förslag. 

   

 



 

  §23. Beslut om nomineringsstopp för Kassör, Vice ordförande, en 

styrelseledamot, två styrelser ersättare, en revisor och en revisor ersättare,en 

person från valberedningen. 

Förslag: Repskapet förslag är den 24 januari. 

Beslut: Enligt förslag. 

     §24. Övriga frågor. Reidar tar upp lönestatistik inom LVU syd, bilaga7 

repskapet diskuterade frågan och olika åtgärder. Reidar tar upp att inte protokoll 

skickats ut till ombuden, Reidar lämnar ett förslag se bilaga 8. Peter Kvist 

förslag se bilaga 9 godkänndes av repskapet för att underlätta hantering av 

protokoll. 

     §25. Mötets avslutande.  

Förslag: Ombudsman Roger Pettersson avslutar Repskapet kl 16,36 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

 

Sekreterare:________ok____________ Justerare:  ok______________________

  

 Klas-Birger Arenander                               Ida Berglund 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justerare:________ok_______________Vice/ordförande:________ok_____________

 Rolf Lindqvist   Mikael Bergkvist 

 


