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1. Ombudsmötets öppnande
Förslag: Bifallen (1)


styrelsen (styrelsen) föreslår att öppna ombudsmötet.
#linus-olsson-42 —  Bifallen
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2. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna
Förslag: Bifallen (1)


styrelsen (styrelsen) föreslår ombudsmötet  
att konstatera att ombudsmötet har kallats på rätt sätt.
#linus-olsson-1 —  Bifallen







2022-01-31 11:00 https://st.voteit.se/st-inom-migrationsverket-ombudsmote/print_meeting_as_html


https://st.voteit.se/st-inom-migrationsverket-ombudsmote/print_meeting_as_html 3/37


3. Upprop och fastställande av röstlängd
Förslag: Bifallen (1)


styrelsen (styrelsen) förslag att röstlängden ska fastställas till dem uppropade med
rösträtt.
#linus-olsson-43 —  Bifallen
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4. Val av ordförande och sekreterare för
mötet samt teknisk sekreterare
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4. 1 Val av ordförande för mötet
Förslag: Bifallen (1)


styrelsen (styrelsen) föreslår Anette Berthelius
#linus-olsson-22 —  Bifallen
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4. 2 Val av sekreterare för mötet samt
teknisk sekreterare
Förslag: Bifallen (2)


styrelsen (styrelsen) föreslår Magnus Blomqvist till sekreterare
#linus-olsson-23 —  Bifallen


styrelsen (styrelsen) föreslår Linus Ohlson till teknisk sekreterare
#linus-olsson-24 —  Bifallen
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5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare
Förslag: Avslaget (1)


Yvonne Öhrling (yvonneohrling) Johan Böckelman
#yvonneohrling-1 —  Avslaget


Förslag: Ohanterad (1)


linda ivung (linda-ivung) Johan Böckelman
#linda-ivung-1 —  Ohanterad


Förslag: Bifallen (2)


Magnus Blomqvist (magnus-blomqvist) föreslår Jesper Eriksson Hultén
#magnus-blomqvist-1 —  Bifallen


Catharina Backelund (cattis-backelund) Catharina Backelund
#cattis-backelund-1 —  Bifallen
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6. Beslut om dagordning
Förslag: Bifallen (1)


styrelsen (styrelsen) föreslår att fastställa dagordning enligt styrelsens förslag.
#linus-olsson-25 —  Bifallen
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7. Beslut om erforderliga beredningsorgan
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8. Verksamhetsberättelse och bokslut för
2020
Förslag: Bifallen (1)


styrelsen (styrelsen) föreslår att verksamhetsberättelsen samt bokslut för 2020 med
godkännande läggs till handlingarna.
#linus-olsson-26 —  Bifallen
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9. Revisionsberättelse
Förslag: Bifallen (1)


styrelsen (styrelsen) föreslår att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till
handlingarna.
#linus-olsson-27 —  Bifallen
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10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Förslag: Bifallen (1)


revisorer (revisorer) föreslår att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2020.
#linus-olsson-28 —  Bifallen
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11. Nutid och framtid – diskussioner kring
verksamhetsplanen
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12. Beslut om avdelningsavgift
Förslag: Bifallen (1)


styrelsen (styrelsen) föreslår att oförändrat inte ta ut någon avdelningsavgift.
#linus-olsson-29 —  Bifallen
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13. Beslut om verksamhetsplan och budget
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13. 1 Beslut om verksamhetsplan
Förslag: Bifallen (1)


styrelsen (styrelsen) föreslår att ombudsmötet godkänner verksamhetsplanen för åren
2021-2024.
#linus-olsson-30 —  Bifallen
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13. 2 Beslut om budget
Förslag: Bifallen (1)


styrelsen (styrelsen) föreslår att ombudsmötet godkänner förslag till budget för åren
2022-2024.
#linus-olsson-31 —  Bifallen
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14. Motioner och styrelsens yttranden
Förslag: Bifallen (1)


styrelsen (styrelsen) Inga motioner har inkommit.
#linus-olsson-32 —  Bifallen
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15. Beslut om antalet ombud till nästa
ombudsmöte
Förslag: Bifallen (1)


styrelsen (styrelsen) föreslår att besluta enligt utskickat underlag.
#linus-olsson-33 —  Bifallen
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16. Beslut om antalet ledamöter och
ersättare i avdelningsstyrelsen
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16. 1 Beslut om antalet ledamöter i
avdelningsstyrelsen
Förslag: Bifallen (1)


valberedning (valberedning) föreslår att antalet ledamöter i avdelningsstyrelsen ska
vara nio (9)
#linus-olsson-3 —  Bifallen
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16. 2 Beslut om antalet ersättare i
avdelningsstyrelsen
Förslag: Avslaget (1)


valberedning (valberedning) föreslår att antalet ersättare i avdelningsstyrelsen ska vara
sex (6)
#linus-olsson-4 —  Avslaget


Förslag: Bifallen (1)


sanna Norblad (sanna-norblad) 3 Ersättare istället för 6 ersättare
#sanna-norblad-1 —  Bifallen
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17. Val av ordförande
Förslag: Bifallen (1)


valberedning (valberedning) föreslår Sanna Norblad som avdelningsordförande
#linus-olsson-5 —  Bifallen
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18. Val av vice ordförande
Förslag: Avslaget (1)


valberedning (valberedning) föreslår Linda Ivung som vice avdelningsordförande
#linus-olsson-6 —  Avslaget


Förslag: Ohanterad (1)


Fredrik Bergman (fredrik-bergman) föreslår Alena Barzngi, region Väst
#fredrik-bergman-2 —  Ohanterad


Förslag: Bifallen (1)


Magnus Blomqvist (magnus-blomqvist) föreslår Alena Barzngi
#magnus-blomqvist-2 —  Bifallen
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19. Val av studieorganisatör
Förslag: Bifallen (1)


valberedning (valberedning) föreslår Magnus Blomqvist
#linus-olsson-7 —  Bifallen
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20. Val av övriga styrelseledamöter
Förslag: Ohanterad (1)


valberedning (valberedning) föreslår Alena Barzngi
#linus-olsson-8 —  Ohanterad


Förslag: Bifallen (6)


valberedning (valberedning) föreslår Anna Ahnlund
#linus-olsson-9 —  Bifallen


valberedning (valberedning) föreslår Catharina Backelund
#linus-olsson-10 —  Bifallen


valberedning (valberedning) föreslår Christer Blom
#linus-olsson-11 —  Bifallen


valberedning (valberedning) föreslår Fredrik Bergman
#linus-olsson-12 —  Bifallen


valberedning (valberedning) föreslår Linus Ohlson
#linus-olsson-13 —  Bifallen


valberedning (valberedning) föreslår Linda Ivung
#linus-olsson-47 —  Bifallen
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21. Val av ersättare
Förslag: Tillbakadragen (1)


valberedning (valberedning) föreslår Robert Sörensson
#linus-olsson-18 —  Tillbakadragen


Förslag: Avslaget (2)


valberedning (valberedning) föreslår Fariborz Sadri
#linus-olsson-14 —  Avslaget


valberedning (valberedning) föreslår Yasemin Camlibel
#linus-olsson-19 —  Avslaget


Förslag: Bifallen (3)


valberedning (valberedning) föreslår Jessica Saverstam
#linus-olsson-15 —  Bifallen


valberedning (valberedning) föreslår Joakim Skogner
#linus-olsson-16 —  Bifallen


valberedning (valberedning) föreslår Mikael Vester
#linus-olsson-17 —  Bifallen
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22. Val av revisorer
Förslag: Bifallen (1)


valberedning (valberedning) föreslår  
Åsa Bissette och Per Magnusson
#linus-olsson-20 —  Bifallen
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23. Val av ersättare för revisorer
Förslag: Bifallen (1)


valberedning (valberedning) föreslår Johan Jarbrant och Marina Oredsson
#linus-olsson-21 —  Bifallen
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24. Val av kongressombud och ersättare
Förslag: Bifallen (1)


styrelsen (styrelsen) föreslår att ombudsmötet beslutar att styrelsen utser ombuden
inom sig.
#linus-olsson-44 —  Bifallen
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25. Val av ombud och ersättare till
förbundsstämman
Förslag: Bifallen (1)


styrelsen (styrelsen) föreslår att ombudsmötet beslutar att styrelsen utser ombuden
inom sig.
#linus-olsson-45 —  Bifallen
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26. Val av ombud och ersättare till
avtalsrådet (f.d. förhandlingsrådet)
Förslag: Bifallen (1)


styrelsen (styrelsen) föreslår att ombudsmötet beslutar att styrelsen utser ombuden
inom sig.
#linus-olsson-46 —  Bifallen
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27. Val av valberedning och ersättare
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27.1 Beslut om antalet ledamöter och
ersättare i valberedningen
Förslag: Tillbakadragen (1)


Joakim Skogner (j-skogner) föreslår 5 ordinarie och 2 ersättare
#j-skogner-1 —  Tillbakadragen


Förslag: Bifallen (2)


styrelsen (styrelsen) föreslår att valberedningen ska bestå av fem (5) ordinarie
ledamöter, varav en sammankallande.
#linus-olsson-39 —  Bifallen


styrelsen (styrelsen) föreslår att valberedningen ska bestå av tre (3) ersättare.
#linus-olsson-40 —  Bifallen
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27. 1 Val av ordinarie ledamöter i
valberedningen
Förslag: Tillbakadragen (1)


Paola Valdes Salas (paola-valdes-salas) vi föreslår Mikael Saveski som ersättare
#paola-valdes-salas-1 —  Tillbakadragen


Förslag: Bifallen (6)


styrelsen (styrelsen) föreslår Carina Swanberg
#linus-olsson-34 —  Bifallen


styrelsen (styrelsen) föreslår Johanna Öhrvall
#linus-olsson-35 —  Bifallen


styrelsen (styrelsen) föreslår Katarina Andersson
#linus-olsson-36 —  Bifallen


styrelsen (styrelsen) föreslår Linda Zhaco
#linus-olsson-37 —  Bifallen


styrelsen (styrelsen) föreslår Maria Bodsunder
#linus-olsson-38 —  Bifallen


styrelsen (styrelsen) föreslår Carina Swanberg som sammankallande
#linus-olsson-48 —  Bifallen
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27. 2 Val av ersättare i valberedningen
Förslag: Avslaget (1)


Catharina Backelund (cattis-backelund) föreslår Fariborz sadri
#cattis-backelund-2 —  Avslaget


Förslag: Bifallen (3)


styrelsen (styrelsen) föreslår Aron Wahlstedt
#linus-olsson-41 —  Bifallen


Fredrik Bergman (fredrik-bergman) föreslår Henrik Andersen, sektion Syd
#fredrik-bergman-1 —  Bifallen


Maria Bodsunder (maria-bodsunder) föreslår Mikael Saveski
#maria-bodsunder-1 —  Bifallen
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28. Ombudsmötets avslutande





