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Dagordning vid representantskapets sammanträde 21 maj 2019 

   
1. Sammanträdets öppnande        
 
2. Upprop 
           
3. Godkännande av dagordning 
       
4. Godkännande av arbetsordning       
   
5. Val av mötesfunktionärer        
a) Mötesordförande 
     Förslag: Erik Persson 
b) Huvudsekreterare 

Förslag: Anneli Jonsson 
c)  Två protokollsjusterare 
 Förslag: Charlotte Olsson och Jonas Blomqvist 
d)  Två rösträknare 
 Förslag: Lars-Åke Persson och Camilla Widman 
 
6. Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2018 
  
7. Beslut om godkännande av årsredovisning för 2018 
  
8. Behandling av revisorernas berättelse för 2018    
  
9. Beslut om ansvarsfrihet 
 
10. Framtagande av riktlinjer rörande anslagsfrågor 
        
11. Introduktionsmedlemskap 
  
12. Avgifter 
a) förbundsavgift 
b) regionklubbsavgift 
 
13. Rapporter 
a) Avtalsfrågor 
b) 6F 
c) Fasab              
d) Organisera och rekrytera 
e) Seko framtid 
f) Kommunikation och opinionsbildning 
g) EU valet 
 
 
14. Avslutning 
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Arbetsordning 
 
09.00 -  10.00  Förmiddagsfika 
10.00   Mötets öppnande 
10.15   Inledning  
12.00   Lunch 
13.30   Anders Österberg gästar mötet 
14.30   Eftermiddagsfika 
16.30   Mötets avslutning 



Förslag till representantskapet - Framtagande av riktlinjer rörande 
anslagsfrågor

Bakgrund
Förbundet har en lång tradition av självständiga klubbar med möjlighet enligt stadgarna att 
ge anslag. Orsaken till att anslagsfrågan kommit in i stadgarna har framför allt handlat om att 
klubb ska kunna finansiera den egna klubbverksamheten även i sina sektioner. Utöver detta i 
omfattning som kan finna stöd i våra stadgar. I januari i år föll domen i den rättsprocess som 
vi i snart fyra år drivit mot den fritidsförening i Ljusdal som i strid med våra stadgar fört över 
dryga 14 miljoner av klubbens kapital till en annan förening. Effekterna av denna 
rättsprocess har i sin tur lett till en osäkerhet i den demokratiska organisationen om när, i 
vilken omfattning och för vad man kan besluta anslå medel, samtidigt som domen ger en 
tydlig vägledning om vad som kan anses tillämpligt. 

Förslag till hantering
Eftersom demokratiska organisationen har ett behov av ett adekvat beslutsstöd i 
anslagsfrågor så är det rimligt att förbundet till stöd för den demokratiska organisationen tar 
fram riktlinjer för att minska oro över att fatta felaktiga beslut. 
Riktlinjerna bör som ett minimum behandla:

 Anslags ändamål
 Anslags omfattning
 Beslutsordning
 Dokumentation

Förslag till beslut
Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utse en grupp som fram till nästa representantskap 
och med stöd av den fallna domen kan komplettera stadgarna med riktlinjer i syfte att 
minska osäkerheten på detta område.

Stockholm 2018-04-01

Sekos förbundsstyrelse



Introduktionsmedlemskap 
 

Bakgrund 
Introduktionsmedlemskapet som det såg ut fram till 2018 års representantskap togs bland annat 

fram för att möta konkurrerande fackförbunds sänkta eller redan låga medlemsavgifter vid nytt 

medlemskap. Under dessa sju år som förbundet haft denna modell som inneburit att vi 

subventionerat samtliga nya medlemmar med 50:- under sammanlagt sex månader har vi tyvärr inte 

på ett säkert sätt kunnat mäta eller bedöma effekterna av åtgärden. Förra årets förändring med att 

villkora introduktionsmedlemskapet mot ett tecknande av autogiro eller motsvarande ser ut att ha 

fallit väl ut och vi kan inte se att det påverkat medlemssiffrorna negativt.  

Förslag 
Det är av största vikt att förbundet finner metoder för att utvärdera nuvarande modell och dess 

effekter under det kommande året då det naturligtvis är av största vikt att medlemmarnas pengar 

används på bästa möjliga sätt. Att arbeta med subventionerade medlemskap är ett viktigt instrument 

när det handlar om rekrytering, men effekterna måste precis som alla andra medlemsrekryterande 

insatser som förbundet genomför vara mätbara. Ett arbete för att mäta samt utvärdera nuvarande 

modell bör göras under ledning av projekt 80 000 för att i största möjliga mån se hur detta regelverk 

kan förhålla sig, och eventuellt justeras, gentemot andra viktiga insatser som förbundet behöver 

arbeta med för att nå målen. 

VU föreslår styrelsen besluta: 

Att behålla oförändrat regelverk för introduktionsmedlemskap under 2020.   

Att uppdra åt projekt 80 000 att undersöka hur vi kan arbeta med introduktionsmedlemskapet fram 

till nästa representantskap 
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 Telefon:  Organisationsnummer:  

 E-post:  Plusgironummer: 58-8 
 
 

 

 

 

Beslut rörande 2020 års medlemsavgifter i enlighet med §7 i 
förbundets stadgar 

I enlighet med stadgarna ska representantskapet fastställa förbundsavgift och 
regionklubbsavgift i enlighet med § 7, moment 2 och 3 samt för pensionerad medlem 
enligt moment 5. 
 
Underlag för avgift är medlems fasta inkomster. Med fasta inkomster avses 
anställningens månadslön, fasta tillägg samt inkomster från allmän försäkring och 
från arbetslöshetskassa eller annan utgående ersättning vid inkomstbortfall. 
 
Förbundsavgift 
 

Namn Belopp Förbund Avgiftsklass - huvud 

0 – 10999 50,00 2 

11000-13999 180,00 3 

14000-16999 206,00 4 

17000-19999 237,00 5 

20000-22999 257,00 6 

23000-25999 273,00 7 

26000-999999 288,00 8 

Föräldraledig garanti 0,00 35 

Introduktionsmedlemskap 50,00 1 

Pensionär 42,00 20 
 
 Regionklubbsavgift 
 

Namn 

Belopp 
Förbun

d 
Belopp 

Organisationsenhet 
Avgiftsklass - 

huvud 

0-10999 50,00 0,00 2 

11000-13999 180,00 25,00 3 

14000-16999 206,00 30,00 4 

17000-19999 237,00 35,00 5 

20000-22999 257,00 45,00 6 

23000-25999 273,00 50,00 7 

26000-999999 288,00 55,00 8 

Pensionär 42,00   20 
 
I enlighet med § 7, moment 1 gäller annan beräkningsgrund för medlemmar 
tillhörande Seko sjöfolk. 
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Förbundet tillämpar även reducerad avgift för nya medlemmar via 
introduktionsmedlemskap de första 6 månaderna av sitt medlemskap samt för 
studerande medlemmar vid ett antal YH utbildningar som leder till arbete inom 
förbundets organisationsområde.  
 
För föräldralediga som endast erhåller garantibelopp tas ingen förbundsavgift ut. 
 
Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen föreslår representantskapet fastställa oförändrade avgifter för 
2020. 
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