Motion 15
Profilartiklar
Inlämnad av:
Dan Lidesköld, Volvo Cars

Förening:
Teknik och Motor

Bakgrund:
Denna fråga var uppe på den senaste kongressen. Det är fortfarande ett väldigt dåligt urval
på den sidan på internet. Denna fråga är av stor vikt för oss som jobbar på större företag
både för att kunna ge nya medlemmar någon välkomstpryl som att kunna marknadsföra oss.
Vi tror att denna fråga har en viss betydelse även på mindre arbetsplatser.

Jag/vi tycker därför att Ledarna ska:
Skall ta detta på alvar och göra något åt detta med det snaraste.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:
att

ta fram ett urval som är användbart både som giveaways (gratis för medlem)
som presentartiklar att kunna använda vid olika typer av uppvaktning. Detta
skall vara genomfört och uppe på hemsidan innan årsskiftet 2015/20126,
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Motionssvar motion 15 - Profilartiklar
Förbundsstyrelsens yttrande
Förbundsstyrelsen har med anledning av motion och diskussionen på kongressen 2014
diskuterat och beslutat om att ge kansliet i uppdrag att utveckla möjligheter att köpa och få
profilartiklar och profileringsmaterial som lever upp till Ledarnas krav på hållbarhet och ligger
i linje med på vilket sätt vi vill synas som chefsorganisation på arbetsplatsen.
Under senhösten 2015 gjordes en nylansering av Ledarnas webbshop. Nyheterna i shopen
är:
•
•

•
•

Uppdaterat sortiment - med koppling till Ledarnas verksamhet och chefers vardag.
Fokus på relevans och hållbarhet vid framtagande av nya produkter. Vi ställer högre
krav på leverantörer än tidigare. Både på sociala villkor och miljökrav när det gäller
produktion.
Ny design och struktur för själva shopen.
Kortbetalning har införts.

För företrädare har införts en möjlighet att kostnadsfritt beställa vissa profilprodukter/give
aways samt sälj- och informationsmaterial ur shopen. En mindre referensgrupp med
företrädare har varit involverade i urvalet av sortimentet. Såväl företrädardelen som shopen i
övrigt kommer fyllas på med ytterligare produkter och material allt eftersom. Det kommer
också införas möjlighet att via webbshopen köpa gåvor av välgörenhetskaraktär för att kunna
ge bort gåvobevis vid olika typer av uppvaktningar.

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

anse motionen besvarad
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