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MOTION 41
Medlemskap i CEC
Inlämnad av: Byggcheferna

Förening: Byggcheferna

Bakgrund:
Byggcheferna har flera gånger ifrågasatt medlemsnyttan med medlemskapet i
CEC.
Långa svar har avgivits från FS med alla fördelar av att vara medlem. Vi vill än en
gång ta upp en diskussion då vi inte upplevt några resultat av arbetet som varit till
gagn för våra medlemmar.
Jag/vi tycker därför att ledarna ska:

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:
att

FS redovisar de årliga kostnaderna för medlemskapet samt de resultat
som uppnåtts

att

Kongressen tar beslut i frågan om vi ska vara medlemmar eller inte.

1 /3

MOTION 41
MOTION + SVAR

MOTION 41
Förbundsstyrelsens yttrande
Sedan frågan sist var uppe för diskussion så har utvecklingen i Europa entydigt
gått mot ökad globalisering, inom alla branscher. En stor del av Sveriges näringsliv
är direkt kopplat till verksamhet i andra länder och under senare år har
internationella företag även gjort inbrytningar inom offentlig sektors
verksamhetsområden. För unga människor är det helt naturligt att under perioder
studera och arbeta i andra länder. De internationella frågorna blir allt viktigare och
under året har Ledarnas kansli därför valt att satsa ytterligare resurser på att
stärka detta arbete. Det blir även allt viktigare att bygga varumärket Ledarna
internationellt, att finnas i europeiska sammanhang är en självklarhet år 2014.
Kontakterna inom de europeiska organisationerna bidrar till rådgivning till
medlemmar i Ledarna som funderar på att arbeta i ett annat europeiskt land och
alltfler arbetsmarknadspolitiska frågor påverkas av beslut på EU-nivå. Bland annat
är Ledarna Sveriges representant i CEC, Confédération Européenne des Cadres, en
europeisk sammanslutning för. Chefsorganisationer som representerar en miljon
chefer och andra högre tjänstemän i EU-länderna. CEC för en aktiv roll som en av
parterna i den sociala dialogen inom EU och verkar därigenom för att chefers röster
ska höras i arbetsmarknadspolitiken på EU-nivå.
Ledarnas ordförande Annika Elias har sedan 2012 uppdraget som president i CEC.
Under året beslutades om en handlingsplan som ska stärka CEC:s roll som social
part och ge CEC en starkare röst i chefsfrågor. CEC inledde under 2013 ett
europeiskt projekt med stöd från EU-kommissionen. Projektet ”Promoting Women´s
Leadership” ska på samhälls- och företagsnivå undersöka hinder och möjligheter
för kvinnor att avancera till ledande befattningar. Därutöver arbetar CEC med att ta
fram en gemensam europeisk definition av chefsbegreppet.
Ledarnas internationella arbete drivs också genom flera sammanslutningar som
representerar chefer på branschnivå. Exempelvis FECCIA som tillvaratar
europeiska chefers intressen inom kemibranschen Genom FECCIA driver Ledarna
tillsammans med andra organisationer ett EU-finansierat LEONARDO-projekt med
fokus på kvinnors förutsättningar att nå höga chefspositioner inom kemibranschen.
Ledarna är medlem i Union of European Foresters med särskilt engagemang i det
nordiska samarbetet. Ledarna är även medlem i internationella, europeiska och
nordiska transportarbetarfederationerna, även här är vi främst engagerade i det
nordiska nätverket. Ledarna inom Kost & Näring deltar i flera internationella
samarbeten och nätverk, på nordisk, europeisk och internationell nivå. Syftet med
Ledarna inom Kost och Närings samarbeten är att öka kontakten och utbytet
mellan medlemmar och kollegor internationellt och att på bred basis stärka
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utvecklingen av yrken inom kostområdet. Förbundsstyrelsen uppmuntrar denna
typ av internationell samverkan och ser gärna att det sker inom fler branscher.
Kostnader för Ledarnas medlemskap i CEC redovisas årligen i Ledarnas
ekonomiska redovisning.

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla 1: a att satsen
att avslå 2:a att-satsen
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