Övergripande Verksamhetsplan 2021-2023
Föreningsstyrelsen finner det angeläget att föreslå stämman att föreningen under den kommande
stämmoperioden fortsätter att driva nedanstående områden. Den avgående styrelsen finner det
naturligt att inte detaljplanera verksamheten inför nästa stämmoperiod, det blir den nya styrelsens
uppgift att:
- Driva Teknik & Motors verksamhet på ett sätt som verkar för ett hållbart samhälle med avseende på
miljö, ekonomi och sociala förhållanden.
- Arbeta aktivt med befintliga nätverk, samt undersöka behovet av att starta upp nya lokala nätverk.
Det krävs att det finns en drivkraft för att nätverk skall fortleva, den rollen bör styrelsen ta i de fall
styrelsen har startat nätverket.
- Säkerställa att styrelsen håller sin kompetens inom styrelsearbetet på en bra nivå.
- Titta på och utvärdera ny teknik och se över de arbetsverktyg och utbildningar som styrelsen
behöver.
- Arbeta aktivt med medlemsnytta.
- Göra en årlig översyn av föreningens policys samt hålla avdelningarna uppdaterade på dessa.
- Fortsätta arbeta med branschfrågor tillsammans med Ledarnas branschansvariga
- Årligen genomföra minst en gemensam avdelningsstyrelseträff.
- Arbeta vidare med och utveckla föreningens fokusområden ledarskap, lönebildning och hållbarhet
- Påverka Ledarnas utveckling av den demokratiska processen, verksamhetsidé, identitet och
ideologiska plattform.
- Arbeta för hållbara chefer. Förbättrad lokal lönebildning, chefens kompetensutveckling, chefens
nåbarhet och flexibilitet

Föreningen har tillsammans med Förbundet och andra föreningar deltagit i förbundsråden, vi
rekommenderar att styrelsen fortsätter att vara aktiva på förbundsråden och andra
föreningsgemensamma träffar som förbundet arrangerar.
Den nya styrelsen ska bevaka och vidta de åtgärder som beslutas på Ledarnas kongresser.
Styrelsen föreslår också att redan uppstartade samarbeten med andra föreningar fortgår, samt
undersöka möjligheten för fler samarbetspartners.
Vidare skall styrelsen stödja utvecklingen av föreningsavdelningarna och den verksamhet de
bedriver.
Våra branschavtal och löneavtal är ett område som alltid är föreningsstyrelsens ansvar att bevaka.
Det handlar också om att påverka de avtalsansvariga inom Ledarna och därför skall den nya styrelsen
utse deltagare av styrelsemedlemmarna som ansvarar för att koordinera avtalsfrågor både gällande
Teknik/TEKO avtalen samt Motoravtalet.
Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen:
Att stämman beslutar godkänna den föreslagna verksamhetsinriktningen för åren 2021-2023

