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Proposition nr 1 angående upprop och fastställande av röstlängd 

Förbundsstyrelsen föreslår att upprop sker genom avprickning av förbundsmötesombud, 
kårsektionsrepresentanter, förbundsstyrelseledamöter, valberedningsledamöter, revisorer och 
tjänstemän m.fl. vid ankomsten till förbundsmötet. 

Förbundsstyrelsen föreslår vidare att förteckningen över förbundsmötesombud fastställs som 
röstlängd. 

Förbundsstyrelsens beslutsförslag: 

Förbundsmötet beslutar 

att godkänna avprickningen som upprop, 

att fastställa förteckningen över förbundsmötesombud som röstlängd. 
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Proposition nr 2 angående beslut att förbundsmötet är stadgeenligt 
kallad 

Officersförbundets ordinarie förbundsmöte genomförs var 36:e månad på tid och plats som 
förbundsstyrelsen beslutar. Kallelse med tidsplan utfärdas minst fyra månader före ordinarie 
förbundsmöte. Detta framgår av förbundsstadgarna § 8 mom. 2 och 10. 

Kallelse med tidsplan till 2017 års ordinarie förbundsmöte utsändes per mail 2017-05-12.  

Förbundsstyrelsens beslutsförslag: 

Förbundsmötet beslutar 

att 2017 års ordinarie förbundsmöte är stadgeenligt kallad. 
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Proposition nr 3 angående förbundsmötespresidium, 
förbundsmötessekreterare, protokoll, protokolljusterare, 
offentlighet och pressekreterare 

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet utser förbundsmötesordförande och en vice 
förbundsmötesordförande samt att det bör ingå två tjänstemän i sekretariatet. 

Ett fullständigt förbundsmötesprotokoll ska sändas till officersföreningarna senast tre månader 
efter avslutat förbundsmöte. Ett beslutsprotokoll bör därför snarast upprättas för att meddela 
förbundsmötets beslut. Detta protokoll ska sändas till officersföreningarna senast 2017-12-21. 

Förbundsmötet utser två protokolljusterare tillika rösträknare som tillsammans med 
förbundsmötesordföranden justerar protokollet.  

Förbundsmötet ges full offentlighet och massmedia ges möjlighet att följa 
förbundsmötesförhandlingarna i dess helhet. En särskild pressekreterare bör svara för 
kontakterna med massmedia. 

Förbundsstyrelsens beslutsförslag: 

Förbundsmötet beslutar 

att utse Hans-Bertil Sinclair till förbundsmötesordförande, 

att utse Bjarne Hald till vice förbundsmötesordförande, 

att utse Gunilla Alsterberg och Susanne Bredberg till förbundsmötessekreterare, 

att beslutsprotokoll upprättas och distribueras enligt förbundsstyrelsens förslag, 

att utse Jan Bajer OF Livgardet och Arne Nilsson OF Högkvarteret till protokolljusterare tillika 
rösträknare, 

att förbundsmötesförhandlingarna ska vara offentliga, 

att utse Josefine Owetz till pressekreterare. 
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Proposition nr 4 angående tidsplan och arbetsordning 

Tidsplan i stort (preliminära tider) 

Första dagen – tisdagen den 14 november 

Kl 0900 Samling och avprickning - kaffe 

Kl 1030 Förbundsmötet öppnas – anföranden – musik 
Förhandlingarna börjar. Dagordningen p. 3 - 5. Ajournering 

Kl 1200 Lunch 

Kl 1300 Samling och anförande 

Kl 1330 Förhandlingarna återupptas. Dagordningens p. 6 – 16 
Anvisningar för utskottsarbete och Påverkanstorg. 

Utskotten sammanträder och Påverkanstorg startar 

(Kl 1500 Kaffe serveras) 

Kl 1800 Middag 

Kl 1900 Utskottsarbete och Påverkanstorg   

Ca kl 2100 Utskottsarbete och Påverkanstorg avslutas 

Andra dagen – onsdag 15 november  

Kl 0830 Förhandlingarna återupptas. Dagordningens p. 17   

(Ca kl 0945 Kaffepaus) 

Kl 1015 Förhandlingarna fortsätter 

Kl 1200 Ajournering – Lunch 

Kl 1300 Särskilt program - kaffepaus 

Kl 1515 Förhandlingarna återupptas p 25 (Kallande av hedersmedlem) 
Förhandlingarna ajourneras 
Utdelning av stipendier och medaljer 

Kl 1915 Förbundsmötesmiddag  

Tredje dagen – torsdag 16 november  

Kl 0830 Förhandlingarna återupptas. Dagordningens p 30 

(Ca kl 0945 Kaffepaus) 

Kl 1015 Förhandlingarna fortsätter 

Kl 1200 Förbundsmötet avslutas 
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Arbetsordning 

1. Begäran om ordet 

Begäran om ordet sker genom att lämna ett talarkort till presidiet. Anföranden ska göras i 
mikrofon så att inspelning kan ske. 

2. Sakupplysningar 

Oberoende av uppgjord talarlista äger förbundsstyrelsen och handläggande ombudsman rätt att 
bryta talarlistan för att lämna sakupplysning. 

3. Yttrande- och förslagsrätt 

– Ledamot i förbundsstyrelsen och valda revisorer har yttrande- och förslagsrätt. 

– Ledamot i valberedningen, som inte är förbundsmötesombud, har endast 
yttrande- och förslagsrätt inom beredningens kompetensområde. 

– Representant för annan sammanslutning (kårsektion) har yttrande- och 
förslagsrätt.  

– Förbundets tjänstemän har yttranderätt. 

4. Yrkanden och reservationer 

Alla yrkanden och reservationer ska vara skriftliga och lämnas till presidiet. 

5. Röstning 

Varje ombud har en röst vardera. Förutom vid personval sker röstning öppet om inte sluten 
omröstning begärs. Vid lika röstetal fäller lotten utslag.  

6. Nytt ärende 

Ärende som inte tagits upp på förbundsmötets föredragningslista eller stadgeenligt beretts får 
upptas till behandling först om förbundsmötet med minst 2/3 majoritet av fastställd röstlängd, så 
beslutar. 

7. Justering av röstlängd 

Förbundsmötesombud som av något skäl måste lämna förbundsmötet, ska anmäla detta till 
presidiet. Förbundsmötet justerar därefter röstlängden. Justering av röstlängden ska också 
genomföras före omröstning med rösträkning. 

8. Information från valberedningen 

Valberedningen kan under förbundsmötet komma att informera om eventuella nomineringar.  

(Utöver vad som framgår av p 10 på dagordningen) 

 

Förbundsstyrelsens beslutsförslag: 

Förbundsmötet beslutar  

att fastställa tidsplanen och arbetsordningen 
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Proposition nr 5 angående föredragningslista 

1. Förbundsmötets öppnande 

2. Anförande av förbundsordföranden och gäster 

3. Proposition nr 1 angående upprop och fastställande av röstlängd 

4. Proposition nr 2 angående förbundsmötets stadgeenliga kallelse 

5. Proposition nr 3 angående förbundsmötespresidium, förbundsmötessekreterare, 
protokoll, protokolljusterare, offentlighet och pressekreterare 

6. Proposition nr 4 angående tidsplan och arbetsordning 

7. Proposition nr 5 angående föredragningslista 

8. Proposition nr 6 angående tillsättande av gransknings-, organisations- och 
ekonomiutskott m.m. 

9. Proposition nr 7 angående förbundsmötesombudens rese- och traktamentsersättning 
m.m. 

10. Valberedningens information angående föreliggande nomineringar till förbundsstyrelse, 
revisorer, valberedning och hedersmedlemmar 

11. Verksamhets- och förvaltningsberättelse för perioden 2014-01-01--2016-12-31 samt 
förslag till revisionsreglemente föreslås remitteras till granskningsutskottet för utlåtande. 
Som orientering lämnas också en preliminär redogörelse för perioden  
2017-01-01--2017-08-31 

12. Proposition nr 8 angående förbundsstadgar, normalstadgar och rättshjälp och motionerna 
nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 föreslås remitteras till organisationsutskottet för utlåtande samt 
uppdras åt utskottet att föreslå ny valberedning 

13. Proposition nr 9 angående fackligt program och motionerna nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 föreslås behandlas vid Påverkanstorg 

14. Proposition nr 10 angående budgetplan för åren 2018–2021 samt medlemsavgifter och 
arvodering av förbundsstyrelsen, revisorerna och valberedningen för motsvarande tid, 
motionerna nr 27, 28 och förslag till direktiv för ersättningskommitté föreslås remitteras 
till ekonomiutskottet för utlåtande 

15. Remissdebatt 

16. Övriga frågor 

17. Fastställande av nya ärenden på föredragningslistan 

18. Granskningsutskottets utlåtande över förbundsstyrelsens verksamhet och förvaltning 

19. Revisorernas berättelser 

20. Fastställande av resultat- och balansräkningen för perioden 2014-01-01--2016-12-31  

21. Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen under mandatperioden 2014–2016 
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22. Motionerna nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och organisationsutskottets utlåtande över förslag till 
stadgeändringar  

23. Frågor hänskjutna från Påverkanstorg (bl.a. beslutade under p. 17) 

a)  

b)  

24. Motionerna nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 och 
proposition nr 9  

25. Kallande av hedersmedlem 

26. Motionerna nr 27, 28 och Ekonomiutskottets utlåtande över proposition nr 10 

27. Fastställande av direktiv för ersättningskommittén 

28. Fastställande av revisionsreglemente 

29. Övriga frågor 

30. Val av förbundsstyrelse 
30:1 val av förbundsordförande 
30:2 val av förste vice förbundsordförande 
30:3 val av andre vice förbundsordförande 
30:4 val av tolv ordinarie ledamöter 
30:5 val av sex suppleanter 

31. Val av revisorer 
31:1 val av två revisorer 
31:2 val av två suppleanter  

32. Val av valberedning 
32:1 val av ordförande  
32:2 val av sex ledamöter  
32:3 val av tre suppleanter  

33. Val av ersättningskommitté 
33:1 val av ordförande för ersättningskommittén 
33:2 val av två ledamöter i ersättningskommittén 
33:3 val av två suppleanter i ersättningskommittén 

34. Förbundsmötets avslutande 
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Proposition nr 6 angående tillsättande av organisations-, ekonomi- 
och granskningsutskott samt övrig propositions- och 
motionsbehandling 

• Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet tillsätter ett organisationsutskott, ett 
ekonomiutskott och ett granskningsutskott. 

• Förbundsstyrelsens proposition nr 8 angående stadgeändringar och yttranden över 
inkomna motionerna nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 samt nomineringar till valberedning remitteras 
till organisationsutskottet. 

• Förbundsstyrelsens proposition nr 10 angående budgetplan m.m. och yttranden över 
inkomna motionerna nr 27, 28 samt förslag till direktiv för ersättningskommitté 
remitteras till ekonomiutskottet. 

• Förbundsstyrelsens redogörelse för verksamheten 2014 – 2016 och den preliminära 
redogörelsen för 2017-01-01 – 2017-08-31 samt förslag till revisionsreglemente remitteras 
till granskningsutskottet. 

• En remissdebatt är inlagd som p. 15 på dagordningen. 

• En tjänsteman ställs till förfogande som sekreterare i respektive utskott. 

• Proposition nr 9 angående fackligt program och motionerna nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 föreslås remitteras till Påverkanstorget för 
behandling. 

Förbundsstyrelsens beslutsförslag vad avser tillsättande av utskott: 

Förbundsmötet beslutar 

att tillsätta ett organisationsutskott bestående av ordförande och fyra ledamöter, 

att remittera proposition nr 8 samt yttranden över inkomna motionerna nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 till 
utskottet, 

att uppdra åt organisationsutskottet att lämna förslag till ny valberedning 

att välja Peter Oscarson Ärna OF till ordförande, 

att välja följande utskottsledamöter, 

1. Git Berndtsson OF MarinB/SSS 

2. Jan-Åke Andersson OF Skaraborgarna 

3. Johan Kruzell OF FMV 

4. Michael Engström OF Bothnia 

att utse Conny Jansson till sekreterare. 
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Förbundsmötet beslutar 

att tillsätta ett ekonomiutskott bestående av ordförande och fyra ledamöter, 

att remittera proposition nr 10 angående budgetplan för åren 2018 – 2021 samt yttranden över 
motionerna nr 27, 28 och förslag till direktiv för ersättningskommittén till utskottet, 

att välja Klas Hellström OF Amfibiekåren till ordförande,  

att välja följande utskottsledamöter, 

1. Klas Sandberg Kustflottans OF 

2. Jakob Wiklund OF F 21 

3. Tomislav Filipovic OF TrängR  

4. Marie Meigård Halmstadsskolornas OF 

att utse Susanne Skäfte till sekreterare. 

Förbundsmötet beslutar 

att tillsätta ett granskningsutskott bestående av ordförande och fyra ledamöter, 

att remittera förbundsstyrelsens redogörelse för verksamheten 2014 – 2016 och den preliminära 
redogörelsen för 2017-01-01 – 2017-08-31 samt förslag till revisionsreglemente till utskottet, 

att välja Hampe Klein OF Högkvarteret till ordförande, 

att välja följande utskottsledamöter, 

1. Peter Westman OF Skaraborgarna 

2. Thomas Pettersson Kustflottans OF 

3. Karl-Gustav Hjortskull OF F 17 

4. Robert Sennerfors OF i Enköping 

att utse Peter Löfvendahl till sekreterare, 

att remittera proposition nr 9 och motionerna nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26 med förbundsstyrelsens yttrande till behandling vid Påverkanstorg med 
fördelning enligt de närmare anvisningar som följer. 

  



Proposition nr 1-7, Officersförbundets Förbundsmöte 2017 

  11 (12) 

Förbundsstyrelsens proposition nr 7 angående 
förbundsmötesombuds och kårsektionsrepresentanters rese- och 
traktamentsersättning m.m. 

Förbundsstyrelsen föreslår att Villkorsavtalet kap 10 Ersättning vid tjänsteresa och förrättning 
inkl. kompletteringarna i FM avtal om rörlighet och kostnadsersättningar tillämpas som vid resor 
i tjänsten. 

Förbundet betalar förrättningstillägg och bilersättning med tillämpning av bestämmelserna i FM 
avtal om rörlighet och kostnadsersättningar. Ersättning för avsteg i logistandard utbetalas ej.  

Vid fackligt uppdrag som ombud vid förbundsmöte gäller reglerna om ledighet utan löneavdrag 
under högst tio arbetsdagar per år enligt FAS kapitel 9 § 2 e) vilket innebär bibehållna 
avlöningsförmåner. 

Gemensam förbundsmötesmiddag kommer att anordnas på kvällen den 15 november. Ett antal 
gäster är inbjudna till middagen och det är önskvärt att samtliga förbundsmötesombud deltar. 
Förbundsstyrelsen föreslår därför att hela kostnaden för förbundsmötesmiddagen bestrids av 
förbundsmedel. 

Förbundsstyrelsens beslutsförslag: 

Förbundsmötet beslutar 

att resor och traktamente ersätts enligt Villkorsavtalet kap 10 Ersättning vid tjänsteresa och 
förrättning inkl kompletteringarna i FM avtal om rörlighet och kostnadsersättningar med 
ovanstående tillämpning,  

att hela kostnaden för förbundsmötesmiddagen bestrids av förbundsmedel. 


