Motion 1
Certifiering av företrädare och förtroendevalda
Inlämnad av:
Ledarna inom Teknik och Motor Syd
Förening:
Ledarna inom Teknik och Motor

Bakgrund:
Idag är det tänkt att alla företrädare ska genomgå en certifiering via Ledarna. Vi har idag ett
antal medlemmar i avdelning Teknik och Motor Syd som är förtroendevalda men är inte
registrerade som företrädare i sina företag.
Vi i Ledarna inom Teknik och Motor Syd har som ett önskemål att våra styrelsemedlemmar
ska vara certifierade enligt Ledarnas modell men upptäckte att det inte var möjligt att
genomföra utbildning då personen inte var anmäld som företrädare. Även att personer som
tidigare har varit företrädare men som har bytt arbetsgivare och idag är förtroendevalda i
klubb, avdelning och eller föreningsavdelning kan inte uppdatera sin certifiering. Vi anser att
det är viktigt de som aktivt arbetar med ett förtroendeuppdrag har samma kompetens för
kreativa diskussioner.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:
att

alla förtroendevalda i klubbstyrelse, avdelningsstyrelse och föreningsstyrelse
som inte är anmälda som företrädare ska ges möjligheten att genomföra
Ledarnas företrädarcertifiering.

att

certifieringen inte ger ett förhandlingsmandat utan enbart ger ett stöd och en
förståelse för hur Ledarna bedriver förhandling och kunskap om branschavtal
och lagar.
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Motionssvar

Motion 1
Certifiering av företrädare och förtroendevalda
Förbundsstyrelsens yttrande
Ledarnas certifieringsutbildning är framtagen som en grundutbildning för Ledarnas
företrädare. Utbildningen finns för att företrädaren ska känna sig trygg i rollen som
företrädare och få de grundläggande kunskaper som behövs för att utföra sitt uppdrag, att
företräda Ledarna. Utbildningen är helt webbaserad och innehåller delar om Ledarnas
demokratiprocess, arbetsrätt, lön och löneprocess samt förhandling. En godkänd certifiering
är därför ett krav för att en företrädare ska få förhandlingsmandat.
Motionären lyfter vikten av att även andra förtroendevalda inom Ledarna ska ha möjlighet att
ta del av utbildningen för att få samma kompetens och kunskap. Detta utan att för den skull
erhålla förhandlingsmandat.
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om vikten av att alla förtroendevalda ska få
möjlighet att öka sin kunskap inom de aktuella lag- och avtalsområdena. Det är också viktigt
att fler får förståelse för Ledarnas demokratiska organisation och hur Ledarna vill agera i
olika frågor. Förbundsstyrelsen föreslår därför bifall till motionen.

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

bifalla motionen

Sida 2 av 2

