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MOTION 11
Ändring av Ledarnas stadgar
Inlämnad av: Ledarklubben vid Älvsborg Roro AB
Förening: Ledarna inom Transport & Logistik

Bakgrund:
Föreningarna utgör grunden i demokratiorganisationen. De sitter på kunskapen om
de branscher som de företräder. Idag hindras föreningsmedlemmar med stor
branschkunskap att delta i förhandlingar p.g.a. stadgarna som kräver att ”endast
lokala företrädare utses som är verksamma inom avtalsområdet”.
Jag/vi tycker därför att ledarna ska:
Alla föreningens medlemmar i föreningen på lokal nivå såväl som på medlemmar
på central nivå och som har är verksamma inom avtalsområdet och är de som är
bäst lämpade att företräda medlemmarna i förhandlingar om centrala avtal.
Därför föreslår vi en ändring av Ledarnas stadgar § 5.3 Mom. 1
Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:
att
kongressen beslutar att göra följande ändring av stadgarnas § 5.3
Mom. 1:
Förbundsstyrelsen utser förhandlingsdelegationer för avtalsområden grupperade
efter samråd med berörda föreningar. Förhandlingsdelegationen ska så långt det är
möjligt vara sammansatt så att samtliga föreningar inom avtalsområdena är
representerade. Förhandlingsdelegationen
skall bestå av föreningsmedlemmar som representerar medlemmarna eller lokala
företrädare verksamma inom avtalsområdet.
Ledarna inom Transport & Logistik (före detta KSK) stämma bifaller motionen
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MOTION 11
Förbundsstyrelsens yttrande
Motionären pekar på att det i dagens stadgar fastslås att ”endast lokala
företrädare utses som verksamma inom avtalsområdet” och lyfter att detta är en
brist då många verksamma medlemmar besitter stor branschkunskap, de vore
därmed lämpade att delta i förhandlingarna.
Dessutom har flertalet av Ledarnas medlemmar (73 procent) idag inte tillgång till
någon företrädare, skälet är främst att dessa medlemmar arbetar på mindre
arbetsplatser, de har helt enkelt inte behov av någon företrädare. Inom Ledarna
kan man se en trend att antalet företrädare minskar.
Förbundsstyrelsen anser, precis som motionären, att det ska finnas möjlighet att
utse även medlemmar som inte är förträdare till att ingå i
förhandlingsdelegationen. Dock anser förbundsstyrelsen även att det är av vikt att
såväl företrädare som föreningsmedlemmar som ingår i förhandlingsdelegationen
är yrkesverksamma inom avtalsområdet. Den främsta orsaken till detta är att
deltagarna i förhandlingsdelegationen ska ha färska branschkännedom. Mot
bakgrund av detta resonemang så föreslår förbundsstyrelsen en förändring i
stadgarnas § 6.2 (före detta § 5.3):
6.2 Förhandlingar om centrala avtal
Mom 1 Förbundsstyrelsen utser förhandlingsdelegationer för
avtalsområden grupperade efter samråd med berörda föreningar.
Förhandlingsdelegationen ska så långt det är möjligt vara sammansatt
så att samtliga föreningar inom avtalsområdena är representerade.
Förhandlingsdelegationen ska bestå av lokala företrädare som är
yrkesverksamma inom avtalsområdet eller föreningsmedlemmar som
är yrkesverksamma inom avtalsområdet.

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att
bifalla motionen, dock med tillägget att stadgeändringen formuleras
som ovan, det vill säga med tillägget att företrädaren eller medlemmen
ska vara yrkesverksam inom det relevanta avtalsområdet.
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