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DIK:s kongress 2015

Tid 2015-11-20--21

Plats Vår gård, Nacka

Närvarande Kongressombud enligt röstlangd (delad bilaga)
DIK:s styrelse och kansli
Inbjudna gäster
Åke Lindström
Britt Marie Häggström
Lars Fagerstedt
Göran Arrius, Saco
Boa Ruthström, Arena idé
Jenny Nilsson, Svensk Biblioteksförening
Fanny Forsberg Lundell, Humtank
Ulrika Guldstrand, Logopedförbundet
Markus Furuberg, SSR
Niklas Lindberg, Svensk Biblioteksförening
Lotta Fredriksson, Hammer och Hanborg
Mats Persson, Riksförbundet Sveriges museer
Etik Fichtelius, KB
Kajsen Burell, Kajsen Burell Design & Kommunikation
Helene Bergstedt, Trygghetsrådet
Man Ternbo, Saco

Ordförande Laila Abdallah
Sara Ek

Sekreterare Stina Hamberg
Gunilla Johannesson

1. Kongressens öppnande

DIK:s förbundsordförande Karin Linder förklarade kongressen öppnad kl.
12.15.

2. Val av kongressens ordförande och vice ordförande

Kongressen beslutade att till mötesordförande välja Laila Abdallah.

Laila Abdallah tog över ordförandeklubban och tackade för förtroendet att leda
förhandlingarna.

Kongressen beslutade att till vice mötesordförande välja ombud 39, Sara Ek.
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3. Val av kongressens sekreterare

Kongressen beslutade att till sekreterare välja Stina Hamberg och till
biträdande sekreterare Gunilla Johannesson.

4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Kongressen beslutade att till protokolljusterare tillika rösträknare utse ombud
11, Tony Melander och ombud 53, Victoria Trygg.

5. Upprop och justering av röstlängd (delad bilaga 1)

Mötesordföranden informerade att 74 ombud av 81 hat registrerats.

Kongressen beslutade att anse röstlängden justerad i och med registreringen.

6. Fråga om kongressens behöriga utlysande

Enligt reglemente ska kallelse utsändas senast tre månader (90 dagar) före
ordinarie kongress och handlingar skickas senast fyra veckor före kongressen.
Så hade skett.

Kong ressen förklarades behörigt utlyst.

7. Fastställande av föredragningslista (kongresshandlingarna sid. 5)

Mötesordföranden informerade om felskrivningar i handlingarna. 1
föredragningslistan punkt 11 och 12 ska vara 2012-2074. 1
stadgepropositionen s. 122, ordet valkommifté ersätter ordet valutskott.
Proposition 5, DIK och medlemmarna s.128, att-sats 1 ska vara 2016-2018.
Förslag från valberedningen kompletteras på valberedningens påverkanstorg.

Ombud nr 56, Britt-Marie Börjesgärd föreslog

till punkten övriga frågor lägga fråga om arbetsordn ing för nästa
kongress.

Mötesordförande Laila Abdallah föreslog kongressen

fastställa föredragningslistan med föredragna ändringar och med
tillägget under punkt övriga frågor.

Kongressen beslutade att faststalla föredragningslistan enligt förslaget.

8. Val av valkommitté

Karin Linder redogjorde för hur val av valberedning går till och informerade om
valkommitténs arbete och roll.

Mötesordförande Laila Abdallah bad kongressen om förslag till valkommitté.
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Kongressen beslutade att till valkommitté välja ombud 71, Grethe Österberg,
ombud 48, Maija Löfgren, ombud 12, Helén Palm, ombud 55, Marita
Wästerfors och ombud 5 Anna Hällgren.

9. Fastställande av arbetsordning; mötesregler och arbetsformer
(kongresshandlingarna sid. 7-10, delad bilaga Program)

Mötesordföranden redogjorde för hur arbetet på påverkan storgen kommer gå
till och underströk att debatter i plenum kommer att hållas till ett minimum, till
förmån för tid att föra diskussion på torgen. Mötesordföranden redogjorde för
tider när torgprotokoll publiceras. Nomineringsstopp för kandidater till
valberedning och till förbundsstyrelse lördag morgon kl. 9.45.

Ev. förslag till ändringar och nya yrkanden läggs på påverkanstorgen; de
måste vara skriftliga och sättas upp väl synliga. Yrkandestopp 10 minuter
innan påverkanstorget stänger. Att-satserna är det som kongressen tar beslut
om, inte brödtexter.

Mötesordförande Laila Abdallah föreslog kongressen

att fastställa arbetsordningen och nomineringsstopp till val av valberedning
och förbundsstyrelse till lördag morgon kl. 9.45.

Kongressen beslutade i enlighet med förslaget.

Mötesförhandlingarna ajournerades kl. 12.45 till kl. 16.45 för påverkanstorg A,B, 0 och D.

Mötesförhandlingarna återupptogs kl. 16.50.

Röstlängd justerades till 75 närvarande ombud.

10. Färbundsstyrelsens årsredovisoingar för förbundet inklusive
konflikifonden för 201 2=2014 (kongresshandlingarna s. 11-66)

Ombud 27, Eva-Maria Häusner lyfte sitt yrkande nr 1 från påverkan storg A.

att DIK instiftar en internationell solidaritetsfond som stödjer fackligt arbete
inom våra professionsbranscher i andra länder.

Mötesordförande Laila Abdallah informerade om att yrkandet är en för
kongressen ny fråga. Därmed måste kongressen bifalla med 3/4 majoritet för attbehandla frågan.

Förbundsstyrelsen genom Karin Linder informerade bland annat om Saco:s
delaktighet i Union to Union, tidigare LO-TCO Biståndsfond.

Förslaget fick 12 röster för bifall.
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Kongressen beslutade därmed att inte behandla Eva-Maria Häusners
yrkande.

Mötesordföranden förklarade att årsredovisningarna kommer att behandlas
gemensamt.

Årsredovisningarna för 2012-2014 ansågs genomgångna i och med
behandling på påverkanstorg A.

Kongressen beslutade
att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning för 2012, 2013

och 2014,

att resultatet för 2012, 2013 och 2014 disponeras enligt förslag i
förvaltningsberättelsen.

fl. Revisorernas berättelser för verksamhetsåren 2012-2014
(kongresshandlingarna s.28, s. 47 och s. 66)

Kongressen beslutade:
att lägga revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012, 2013 och 2014 till

handlingarna.

12. Fråga om ansvarsfrihet för DIK:s förbundsstyrelse för 201 2-2014

Mötesordförande Laila Abdallah föredrog revisorernas förslag

förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2012, 2013 och
2014 avseende förbundets verksamhet inklusive konfliktfonden.

Kongressen beslutade i enlighet med revisorernas förslag:

13. Verksamhetsrapport 2015-01-01 - - 2015-09-30
(kongresshandlingarna s. 67-71)

Mötesordförande Laila Abdallah föreslog kongressen

att anse förbundsstyrelsens verksamhetsrapport 201 5-01-01 - - 2015-09-30
föredragen i och med utskickade handlingar och att lägga den till
handlingarna.

Kongressen beslutade i enlighet med förslaget.

14. Motioner med förbundsstyrelsens yttranden
(kongresshandlingarna s 72-105)

Mötesordföranden gick igenom formalia inför behandlingen av motioner.
Förbundsstyrelsens förslag är huvudförslag. Om ett ombud vill väcka förslag
som fått färre än 20 röster på torget görs detta genom att begära ordet. Ordet
begärs via uppräckning av röstkort. Mötesordföranden erinrade också om

/
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möjligheten att anteckna uttalanden till protokollet och hänvisade i övrigt till
utskickade praktiska anvisningar.

Motion 1
Okad mångfald i DIK (kongresshandlingarna s. 72-73)

1 motionen föreslogs
att DIK gör en satsning för ökad mångfald i förbundet och de yrken som

förbundet företräder.

Från påverkanstorg E lyftes tilläggsyrkande ifrån ombud 16, Maud Almström
Blom
att DIK ska erbjuda HBTQ-utbildning för sina medlemmar och kansli.

Förbundsstyrelsen yrkade bifall till motionen och till Maud Almström Bloms
yrkande.

Kongressen beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
att bifalla motionen,
att bifalla Maud Almström Bloms tilläggsyrkande.

Motion 2
lnternkommunikation för ett vidgat fackligt engagemang och dialog inom DIK
(kongresshandlingarna s. 74-75)

1 motionen föreslogs
att DIK skapar rutiner för ett fruktbart informationsflöde och en kontinuerlig

dialog mellan centralfackliga och lokalfackliga företrädare,
att DIK förtydligar rollen mellan förbundsstyrelsen och kansliet för

medlemmarna gällande informationsflödet,
att DIK tillsätter en arbetsgrupp, bestående av förbundsstyrelseledamöter

och kanslipersonal, som utarbetar strukturer och rutiner för ökad
interninformationsspridning med syfte att i större utsträckning engagera
medlemmarna och lokalfackliga,

att DIK bidrar till att väcka lokalt engagemang i samband med centrala
sammanhang/evenemang (t.ex inför kongressen).

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att förbundsstyrelsen ska arbeta för ökad kommunikation inom förbundet,

att med detta anse motionen besvarad.

Från påverkanstorg E lyftes tilläggsyrkande 1 från ombud 43, Andrea
Hofmann

att DIK ska arbeta för att bli bättre på att introducera nyvalda lokalfackligt
förtroendevalda.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
anse Andrea Hofmanns yrkande 1 besvarat med hänvisning till motion
10 att-sats 1.
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Från påverkanstorg E lyftes tilläggsyrkande 2 från ombuden 43, Andtea
Hofmann och ombud 8, Maria Janäs

att DIK ska placerade de fackliga utbildningarna på annan plats än
Stockholm för att öka möjligheterna att delta och förkorta restid.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att avslå Andrea Hofmann och Maria Janås yrkande 2.

Från påverkanstorg E lyftes tilläggsyrkande 3 från ombud 8, Maria Janås

att DIK tydligt internkommunicerar med sina medlemmar i de fall DIK
reserverar sig mot Sacos utspel och ställningstaganden.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att avslå Maria Janås yrkande 3.

Kongressen beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
att förbundsstyrelsen ska arbeta för ökad kommunikation inom förbundet,
att med detta anse motionen besvarad,

att anse Andrea Hofmanns tilläggsyrkande 1 besvarat med hänvisning till
motion 10 att-sats 1,

att avslå Andrea Hofmanns och Maria Janås tilläggsyrkande 2,
att avslå Maria Janås tilläggsyrkande 3.

Motion 3
Partipolitiska ställningstagande eller fackpolitiska sakfrågor
(kongresshandingarna s.76-77)

1 motionen föreslogs
att DIK tydligt reserverat sig mot eventuella framtida partipolitiska utspel

från Saco och uppmuntrar professionspolitiska ställningstaganden
att DIK tydligt internkommunicerar med sina medlemmar kring denna typ av

utspel och ställningstaganden.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att avslå att-sats 1,

att anse att-sats 2 besvarad med hänvisning till motionssvar 2.

Från päverkanstorg E lyftes tilläggsyrkande 2 från ombud 16, Eva-Maria
Häusner

att DIK ska tydliggöra förbundets professionsbaserade ståndpunkter i
politiska frågor och vid behov markera sin åsikt inom Saco-federationen
och/eller inom DIK.
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Förbundsstyrelsen genom Karin Linder förklarade hur DIK arbetar internt i
Saco och yrkade bifall till Eva-Maria Häusners yrkande.

Kongressen beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
att avslå att-sats 1,
att anse att-sats 2 besvarad med hänvisning till motionssvar 2,

bifalla Eva-Maria Häusners tilläggsyrkande 2.

Motion 4
Stärk bibliotekariernas toll och betydelse i framtidens bibliotek
(kongresshandlingarna s. 78-79)

1 motionen föreslogs
att DIK arbetar mer med att synliggöra bibliotekariernas kompetens

gentemot politiker och arbetsgivare,
att DIK arbetat tydligare för att värna bibliotekariekompetensen på

biblioteken,
att DIK verkat för att folkbiblioteken ska vara bemannade med utbildade

bibliotekarier.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att bifalla att-sats 1,

att anse att-sats 2 besvarad,

att avslå att-sats 3.

Från påverkanstorg B lyftes tilläggsyrkande 3 från ombud 43, Andtea
Hofmann

att DIK bevakar ökningen av meröppna bibliotek, vad det innebär för
bemanningen samt bibliotekariernas profession.

Förbundsstyrelsen ställde sig bakom yrkande 3.

Kongressen beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
att DIK arbetat mer med att synliggöra bibliotekariernas kompetens

gentemot politiker och arbetsgivare,
att anse att-sats 2 besvarad,
att avslå att-sats 3,

att bifalla Andrea Hoffmans tilläggsyrkande 3.

Motion 5
Stärka Dl K:s arbete gentemot chefsmedlemmar (kongresshandlingarna s.80-81)
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1 motionen föreslogs
att fördjupa, koncentrera och syn liggöra de aktiviteter som DIK idag gör

gentemot sina chefsmedlemmar,
att utveckla arbetet med chef- och ledarskapsfrågor inom förbundet såväl i

samarbete med övriga Saco,
att DIK profilerar sig som det självklara facket för chefer inom

kommunikations- och kultursektorn.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att synligheten för, och deltagandet i, de aktiviteter som erbjuds DIK:s

chefsmedlemmar ska öka,

att därmed anse att-sats 1 besvarad,

att bifalla att-sats 2 och 3.

Kongressen beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.

Motion 6
Begränsa visstidsmissbruket (kongresshandlingarna s. 82-83)

1 motionen föreslogs
att efter 48 månader måste visstidsuppdrag övergå i fast anställning,
att om arbetsgivare ej önskar visstidsanställa medarbetaren måste det

tydligt meddelas så att hen kan söka sig någon annanstans,
att hjälpa medarbeten att söka nya vägar på rimliga ekonomiska villkor.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen
att avslå motionen.

Kongressen beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
att avslå motionen.

Motion 7
Yrkesmässigt kompetitiva 45-65-åringar i en föränderlig värld
(kongresshandlingarna s. 84-85)

1 motionen föreslogs
att DIK främjar relationsbyggande verksamhet och samarbete mellan

medlemmar i gruppen 45-65 år genom möten, konferenser och liknande,
att DIK ger specifik coachning till den äldre åldersgruppen,
att DIK ägnar en del av karriärservicen till 45-65-åringar både virtuellt och

reellt.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att avslå motionen.
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Kongressen beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
att avslå motionen.

Motion 8
Vi vill att DIK-förbundet slutar arbeta för ökad lönespridninq
(kongresshandlingarna s. 86-87)

1 motionen föreslogs
att DIK arbetar för att ökad lönespridning tas bort som kriterium i

löneavtalet.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att avslå motionen.

Från påverkanstorg D lyftes tilläggsyrkande 1 från ombud 58, Barbro Ericson

att DIK utvecklar ett särskilt stöd löneförhandling till lokalfackliga
företrädare för att möta arbetsgivarnas lönestrategiska satsningar.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
anse Barbro Ericsons yrkande 1 besvarat med hänvisning till motion 10
att-sats 1.

Kongressen beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
att avslå motionen,

anse Barbro Ericsons yrkande 1 besvarat med hänvisning till motion 10
att-sats 1.

Motion 9
Utred de sifferlösa avtalen (kongresshandlingarna s.88-91)

1 motionen föreslogs
att DIK genomför en grundlig utredning av effekterna av de siffferlösa

avtalen inom samtliga avtalsområden enligt problembeskrivningen ovan,
att DIK utreder de långsiktiga effekterna och konsekvenserna av att behålla

sifferlösa avtal för förbundets legitimitet och medlemsvärde. Detta kan
exempelvis till del baseras på en enkätstudie till medlemmarna där
medlemmarna och de lokalfackliga får ge sin syn på frågan,

att DIK utreder möjligheterna att gä över till avtal med centralt förhandlat
utrymme kombinerat med individuell lönesättning. Det skulle garantera
ett golv i avtalen men fortfarande ge arbetsgivarna möjlighet att belöna
ökat ansvar och prestation.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att avslå motionens första att-sats med hänvisning till Sacos

forskn i ngsprojekt,

/
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anse motionen i övriga delar besvarad med hänvisning till vad som
föreslås i proposition 1 Det goda arbetslivet.

Kongressen beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.

Motion 10
Ett förbund i tiden (kongresshandlingarna s.92-94)

l motionen föreslogs
att DIK under den kommande kongressperioden (2015-2018) antar som sin

fokusfråga att stärka det lokalfackliga arbetet,
DIK antar som princip att det är en rättighet att medlemmarna och de
lokalfackligt förtroendevalda ska kunna få det förhandlingsstöd man
önskar på orten,

att DIK gör en översyn av tjänsteman nastrukturen med syfte att maximera
medlemsnyttan och det lokalfackliga arbetet,

att DIK utreder möjligheterna att inrätta ett (1) deltidsarvoderat
förtroendeuppdrag i varje län för att bättre kunna stötta det lokalfackliga
arbetet i regionerna. Om detta kräver en omprioritering av resurser
anser vi att det är nödvändigt för att uppfylla målsättningen om
förhandlingsstöd på orten.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
bifalla att-sats 1,

att avslå att-sats 2, 3 och 4.

Från påverkanstorg E lyftes tilläggsyrkande 1 från ombud 36, Annika Rénud,

att fokusfrågan om lokalfackligt arbete också omfattar Saco-föreningar med
annat kontaktförbund men med DIK-medlemmar.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
avslå Annika Rénud yrkande 1 med hänvisning till motion 10 att-satsi.

Från påverka nstorg E lyftes ändring syrkande 2 från ombud 3, Henrik Erngren
Othén, ombud 7, Monika Johansson och ombud 11, Tony Melander.

att att-sats 2 i motion nr 10 bifalls, med följande ändrad lydelse;
DIK antar som sin princip att medlemmarna och de loka Ifackligt
förtroendevalda ska kunna få det förhandlingsstöd man önskar på orten,

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att avslå ändringsyrkande 2 från Henrik Erngren Othén, Monika Johansson

och Tony Melander.

Kongressen beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
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att DIK under den kommande kongressperioden (2015-2018) antar som sin
fokusfråga att stärka det lokalfackliga arbetet,

att avslå motionens att-sats 2, 3 och 4,

Ändringsyrkande 2 från Henrik Erngren Othén, Monika Johansson och Tony
Melander föll därmed.
att avslå Annika Rénuds tilläggsyrkande 1.

Motion 11
Översyn av teckenspråks- och dövblindtolkars rådande arbetssituation
(kongresshandlingarna s. 95-96)

1 motionen föreslogs
att DIK gör en granskning av de anställningsavtal som tolkbolagen sluter

med anställda tolkar. Detta för att syn liggöra de bristande villkor som
föreligger,
DIK ska arbeta för en större förståelse för tolkyrket inom regioner och
landsting och belysa för vad ovan nämnda utveckling kan ge för
konsekvenser i framtiden både för tolkar och brukare,

att DIK utreder den psykosociala hälsan bland medlemmarna inom
teckenspråks- och dövblindtolkgruppen samt påtalar vikten av att
upprätthålla de etiska riktlinjerna.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att DIK gör en granskning av de upphandlingar Tolkcentraler upprättar samt

de anställningsavtal som tolkbolagen sluter med anställda tolkar,

att med det anse att-satsi besvarad,

att bifalla att-sats 2 och 3.

Kongressen beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.

Motion 12
Avskaffa deltidsanställningar (kongresshandlingarna s.97-98)

1 motionen föreslogs
att DIK gör en utredning hur deltidsanställda har det inom DIK:s

medlemskår,
att DIK kommer fram till åtgärder för att lyfta frågan,

avskaffa deltidsanställningarna inom DlK:s medlemskär.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att anse att-satsi och 2 besvarade genom proposition 1 Det goda

arbetslivet,

att avslå att-sats 3.

Kongressen beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.
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Motion 1 3
Yrkeskårer under transformering? (kongresshandlingarna s. 99-100)

1 motionen föreslogs
att kartlägga Dl K-medlemmarnas kompetens-/yrkeskategorier och samtidigt

kartlägga vilka externa krav och förväntningar som finns för respektive
yrkesroll. Syftet med kartläggningen är att se vilka kompetensomraden
som behöver stärkas.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att anse motionen besvarad.

Kongressen beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.

Motion 14
Arbetsytor för medlemmars enskilda projekt (kongresshandlingarna s. 101-
102)

Motionären föreslog kongressen
att en del av DIK:s lokaler tas i anspråk som ståarbetsplatser för

medlemmar. Dessa förses med uppkoppling mot nätet, kopiator och
gemensam fikaplats. Ansökan om att få arbeta ett visst antal timmar per
dag/vecka bedöms efter kriterier som DIK:s ledning tar fram.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att bifalla motionen.

Kongressen beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag att bifalla
motionen.

Motion 15
Höjd ersättning vid obekväm arbetstid (kongresshandlingarna s. 103-1 04)

1 motionen föreslogs
att DIK ska påbörja arbetet för en höjd OB-ersättning i avtalet med SKL.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att bifalla motionen.

Kongressen beslutade enlighet med förbundsstyrelsens förslag att bifalla
motionen.

Motion 16
Mötesplats för studenter och yrkesverksamma inom DIK
(kongresshandlingarna s. 105-106)

I)
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1 motionen föreslogs
att DIK, i samverkan med DIK Student, utvecklar plattform/-ar för möten

mellan DIK:s studentmedlemmar och DIK:s yrkesverksamma
medlemmar.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda DIK Students organisation och

relation till DIKs förbundsstyrelse med syfte att öka engagemanget och
deltagandet i DIK Student,

att darmed anse motionen besvarad.

Från påverkanstorg F lyftes yrkande 1 från ombud 72, Stieg Andersson
att DIK Students motion [Motion 161 ska bifallas samt att bifalla

förbundsstyrelsens första att-sats samt att avslå förbundsstyrelsens
andra att-sats.

Förbundsstyrelsen jämkade sig med Stieg Anderssons yrkande.

Kongressen beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
att DIK, i samverkan med DIK Student, utvecklar plattform/-at för möten

mellan DlK:s studentmedlem mar och DIK:s yrkesverksamma
medlemmar,

att uppdta åt förbundsstyrelsen att utreda DIK Students organisation och
relation till DIK:s förbundsstyrelse med syfte att öka engagemanget och
deltagandet i DIK Student.

15. Propositioner

Mötesordföranden påminde om proceduren som är densamma som vid
behandlingen av motioner. Styrelsens förslag är huvudförslag och förslag som
fått mer 20 röster eller mer på påverkanstorgen lyfts automatiskt i plenum.
Övriga yrkanden måste lyftas från talarstolen.

Proposition 1
Det goda arbetslivet (kongresshandlingarna s. 107-109)

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen att DIK under kommande
kongressperiod ska arbeta för

att bevaka och motverka utvecklingen mot ökad otrygghet, för såväl
egenföretagare, visstids- och bemanningsanställda,

att teckna kollektivavtal med oorganiserade arbetsgivare,

att arbeta för ökad kännedom bland studenter och yngre yrkesverksamma
om kollektivavtalens fördelar,
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förbättra villkoren för tidsbegränsat anställda medlemmar,

att hitta vägar till facklig närvaro och stöd för tidsbegränsat och
deltidsanställda,

att arbetslivet ska bli fritt frän diskriminering,

att relevanta myndigheters verksamhet anpassas till DlK:s medlemmar,
oavsett utbildningsland,

att visa på behovet av en bra digital arbetsmiljö och konsekvenserna av det
flexibla arbetslivet,

att synliggöra ledarskapets betydelse för en god arbetsmiljö,

att socialförsäkringarna anpassas till alla anställningsformer,
egenföretagande och studenter och samt deras respektive
förutsättningar,

att uttaget frän föräldraförsäkringen blir jämställt,

att föräldraförsäkringen blir tredelad tre lika stora delar,

att föräldraförsäkringen ska anpassas till flera värdnadshavare,

arbetslöshetskassorna får möjlighet att bedriva arbetsförmedlande
verksamhet inom sina områden,

ta fram en vision om framtidens arbetsliv och lönebildning.

Från påverkanstorg D lyftes tilläggsyrkande 1 från ombud 4, Nils Harnesk

att DIK ska göra en komparativ utredning av de effekter som avtal utan
angivet utrymme har på lönebildningen inom olika avtalsområden

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
bifalla Nils Harnesks yrkande 1.

Från påverkanstorg D lyftes tilläggsyrkande 2 från ombud 56, Britt-Marie
Börjesgård

att påvisa nödvändigheten av god social arbetsmiljö.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
bifalla Britt-Marie Börjesgårds yrkande 2.

Från påverkanstorg D lyftes tilläggsyrkande 8 från ombud 32, Maria Niemi

att DIK visar på konsekvenserna av ökade krav på tillgänglighet utanför
ordinarie arbetstid.
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Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
bifalla Maria Niemis yrkande 8.

Från påverkanstorg D lyftes tilläggsyrkande nr 9 från ombud 43, Andrea
Hofmann

att DIK ska verka för 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön.

Förbundsstyrelsen hänvisade till att-sats 15 i proposition 1 och föreslog
kongressen
att avslå Andrea Hofmanns yrkande 9.

Ombud nr 2, Lars Berglund lyfte sitt ändringsyrkande 6

att föräldraförsäkringen delas lika, dvs att arbeta för en individualiserad
föräldraförsäkring.

Förbundsstyrelsen genom Jimmy Mannung redogjorde för förbundsstyrelsens
resonemang. Tredelad föräldraförsäkring öppnar möjligheter för flera
vård nadshavare, varje enskilt par behöver inte ha ett helt jämt uttag men
däremot är det viktigt att det blir mer jämställt på samhällsnivå, och föreslog
kongressen

avslå Lars Berglunds ändringsyrkande 6 till förmån för
förbundsstyrelsens skrivning av att-sats 12.

Ombud 4, Nils Harnesk lyfte sitt tilläggsyrkande 3 från påverkanstorg D

att DIK ska bilda sig en självständig uppfattning om skattepolitiken.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att bifalla Nils Harnesks yrkande 3.

Ombud 7, Monika Johansson yrkade i plenum

att att-sats 12 i propositionen stryks.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
avslå Monika Johanssons yrkande att stryka att-sats 12 i proposition 1.

Kongressen beslutade
att bifalla propositionens att-sats 1 — 11 och 13 — 15
att bifalla Nils Harnesks tilläggsyrkande 1
att bifalla Britt-Marie Börjesgrds tilläggsyrkande 2
att bifalla Maria Niemis tilläggsyrkande 8

avslå Andrea Hofmanns tilläggsyrkande 9 med röstsiffrorna 37 mot 34
att bifalla Nils Harnesks tilläggsyrkande 3
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avslå Lars Berglunds ändringsyrkande 6 med röstsiffrorna 38 mot 26 till
förmån för förbundsstyrelsens skrivning av att-sats 12
bifalla propositionens att-sats 12 med röstsiffrorna 50 mot 24 och
därmed avslå Monika Johanssons yrkande att avslå att-satsen.

Reservationer:
Jag reserverar mig emot kongressens beslut att avslå yrkande 9 till proposition
1.
Barbro Ericson, ombud 58

Beslutet att avslå yrkande 9, Proposition 1.
Andrea Hofmann, ombud 43

Prop 1 yrkande 9
Bifall till yrkandet 6 tim arbetsdag.
Andrea Hällgren, ombud 5

Reservation mot beslutet att avslå yrkande nr 9. prop. 1 om att DIK ska verka
för 6 tim. arbetsdag med bibehållen lön.
Moa Lorentzon, ombud 62

Att DIK ska verka för 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön.
Peter Åvall, ombud 38

Jag reserverar mig mot beslutet att avslå yrkande nr 9 prop 1. ang att verka för
6 tim arbetstid med bibehållen lön.
Britt-Marie Börjesgård, ombud 56

Jag reserverar mig mot att-sats 12 i proposition 1 då detta är att styra alltför
mycket i föräldraförsäkringen.
Maria Janås, ombud 8

Jag reserverat mig mot kongressens bifall till proposition 1, att-sats 12.
Barbro Ericson, ombud 58

Bifall till att stryka att-sats 12
Anna Hällgren, ombud 5

Jag reserverar mig mot kongressens beslut att avslå yrkande prop.1 att-sats
12
Magnus Raask, ombud 66

Jag reserverar mig mot proposition 1, att-sats 12
Henrik Erngren Othén, ombud 3

Jag reserverar mig mot kongressens beslut. Prop. 1 att-sats 12
Tony Melander, ombud 11

Jag reserverar mig mot proposition 1, att-sats 12
Monika Johansson, ombud 7

Jag reserverar mig mot proposition 1, att-sats 12
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Rolf Eriksson, ombud 22

Jag reserverar mig mot proposition 1, att-sats 12
Maud Almström Blom, ombud 16

Proposition 2

Mediet — Kultur — Kommunikation (kongresshandlingarna s. 111-113)

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen att DIK under kommande
kongressperiod ska arbeta för:

lyfta fram och formulera medlemmarnas medie- och
informationskompetens,

positionera medlemmarnas kompetenser i en ny nationell mediepolitik,

att upphovsrätten reformeras så att den fria tillgången på kultur och
information garanteras och att skaparnas inkomster stärks,

erbjuda medlemmarna arenor för att dra nytta av varandras kompetens
och erfarenhet främst inom kommunikationsomrädet,

regeringen skapar en långsiktig nationell digital strategi för de
offentligfinansierade medie- och kulturinstitutionerna,

att regeringen permanent överför finansiering motsvarande Accessprojektet
från arbetsmarknadsdepartementet till kulturdepartementet,

att regeringen stärker och vårdar samverkansmodellen med ökade
ekonomiska anslag,

ett skolbibliotekslyft, där varje elev garanteras tillgång till en utbildad
bibliotekarie, genomförs.

Från påverkanstorg B lyftes tilläggsyrkande 1 frän ombud 8,Maria Janås och
ombud 45, Agneta Holmgren.

arbeta för att arkivens betydelse synliggörs och att arkiven kan
användas som informationsbärare

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
bifalla Maria Janäs och Agneta Holmgrens yrkande 1.

Frän päverkanstorg B lyftes ändringsyrkande 4 från ombud 60, Emelie
Gressberg,

att proposition 2 punkt 2 ska förses med följande tillägg samt att verka
för att samtliga yrken under DIK:s paraply får komma till tals, ta plats och
synliggöras internt och externt.
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Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att bifalla Emelie Gressbergs yrkande 4.

Ombud 27, Eva-Maria Häusner lyfte ombud 11, Tony Melanders
tilläggsyrkande 6 från påverkanstorg B.

att DIK ska öka det strategiska samarbetet med Statens Medieråd för att
etablera och/eller fortsätta arbetet med MIK-centraler på Sveriges
bibliotek.

Förbundsstyrelsen genom Anna-Stina Takala föreslog kongressen

att avslå Tony Melanders yrkande 6.

Kongressen beslutade
att bifalla proposition 2 med ändring i att-sats 2 enligt Emelie Gressbergs

ändringsyrkande

att bifalla Maria Janås och Agnera Holmgrens tilläggsyrkande 1
att avslå Tony Melander tilläggsyrkande 6.

Proposition 3

Utbildning och forskning (kongresshandlingarna s. 112-113)

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen att DIK under kommande
kongressperiod ska arbeta för:

att tillgång till svensk högskoleutbildning ska vara utan avgift oavsett
studentens nationalitet,

att högskolan arbetar för ökad mångfald bland studenter och anställda inom
DIK-relevanta utbildningar,

att alla akademiska utbildningar får minst tio timmars kvalificerad lärarledd
undervisning i veckan,

att mer resurser tillförs för att stärka kvalitén inom humanistisk och
samhällsvetenskaplig utbildning och forskning,

att öka samverkan mellan högskolan och arbetslivet,

att stärka samarbetet med relevanta utbildningsanordnare med syftet att
öka studenternas anställningsbarhet,

ökade offentliga satsningar på social innovation,

strategiska forskningssatsningar på digital humaniora genomförs,
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visa på betydelsen av den humanistiska och samhällsvetenskapliga
forskningen i samhället.

Från påverkanstorg 0 lyftes ombud 62, Moa Lorentzon, önskan om
förtydligande av punkt 7, proposition 3.

Förbundsstyrelsen genom Karin Linder förklarade begreppet social innovation.

Moa Lorentzon förklarade sig nöjd.

Från påverkanstorg C lyftes ombud 56, Britt-Marie Börjesgård
ändringsyrkande 3

att punkt 7 för följande lydelse [med tillägg i kursiverad stil] att öka offentliga
satsningar på tvärvetenskaplighet och social innovation

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att bifalla Britt-Marie Börjesgårds ändringsyrkande 3.

Ombud 7, Monika Johansson, bad om förtydligande om varför att-sats 1 är en
fråga som DIK ska driva.

Förbundsstyrelsen genom Helena Leidebrant svarade på frågan.

Monika Johansson förklarade sig nöjd med svaret.

Kongressen beslutade
att bifalla proposition 3 med tilläggsändringen i att-sats 7 enlighet med

Britt-Marie Börjesgård yrkande 3.

Mötesförhandlingarna ajounerades kl 17.45 tiA lördag morgon kL 09.00

Mötesförhandlingarna återupptogs lo•rdag morgon kl. 09.00

Mötesordförande Laila Abdallah informerade om dagens schema.

Mötesförhandlingarna ajounerades kl. 09.05 för påverkanstorg E, F och G.

Mötesförhandlingarna återupptogs kl. 11 .30.

Röstlängden fastställdes till 73 ombud.

Prorosition 4

Förslag till ny stadga DlK:s kongress november 2015 (kongresshandlingarna
s. 114-125)

vc
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Förbundsstyrelsen föreslog kongressen

faststalla stadgan i enlighet med förslaget.

Från paverkanstorg F lyftes yrkande 1 från ombud 35, Martin Nilsson

att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att språkligt tvätta av de nya stadgarna i
ej betydelsebärande delar.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att avslå Martin Nilssons yrkande 1.

Från påverkanstorg F lyftes ändringsyrkande 3 från ombud 35, Annica Rénud,
ombud 62, Moa Lorentzon och ombud 56, Britt-Marie Börjesgård (avsnitt DIK).

ändra lydelsen av stadgans första mening till;
“DIK är facket för akademiker som är utbildade, arbetat eller studerar
inom kultur, medier, kommunikation, information och dokumentation.”

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att avslå Annica Ren ud, Moa Lorentzon och Britt-Marie Börjesgårds

yrkande 3.

Förbundsstyrelsen lyfte från påverkanstorg F ändringsyrkande 2 från ombud
31, Josefin Moback

att ändra meningen i avsnittet Verksamhet och organisation i stadgan till
“Som medlem har du stort inflytande och medverkar i en demokratisk
process som utvecklar förbundets arbete.”

Från påverkanstorg F lyfte ombud 56, Britt-Marie Börjesgård sina
ändringsyrkanden 4 och 5 samt Moa Lorentzons ändringsyrkande 6.

att första stycket om reglementet stryks (avsnitt Tolkning, tillämpning och
ändring av stadgar)

att i andra stycket: “ .. . samt en sammankallande kanslistöd utan rösträtt”
stryks (avsnitt Valberedning)

sista meningen i sista stycket; “Du kan själv väljas till förtroendeuppdrag”
stryks (avsnitt Verksamhet och organisation)

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att avslå Britt-Marie Börjesgårds yrkanden 4 och 5 samt avslå Moa

Lorentzon yrkande 6.
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Kongressen beslutade
aff avslå Annica Renud, Moa Lorentzon och Britt-Marie Börjesgårds

ändringsyrkande 3 till förmån för förbundsstyrelsens förslag med
rösterna 43 mot 27
bifalla Josefin Mobacks ändringsyrkande 2

att avslå Moa Lorentzons ändringsyrkande 6
att avslå Britt-Marie Börjesgårds ändringsyrkande 5
att avslå Britt-Marie Börjesgårds ändringsyrkande 4

att fastställa stadgan med ovan gjord ändring

att fastställa stadgan med två tredjedelars majoritet.

Kongressen förklarade stadgan omedelbart justerad.

Mötesordförande Laila Abdallah föreslog kongressen

att kongressen gör ett medskick till kommande förbundsstyrelse att till nästa
kongress återkomma med en språkligt reviderad stadga.

Kongressen beslutade i enlighet med förslaget.
Därmed ansågs yrkande 1 från Martin Nilsson behandlat.

Reservationer:
Jag reserverar mig mot prop. 4 Förslag på ny stadga
Framförallt i de delar som avser ny lydelse av portalparagrafen.
Britt-Marie Börjesgård, ombud 56

Reservation mot prop. 4 Förslag till ny stadga
Framförallt den delen som rör ändringen av texten i första punkten “DIK”.
Moa Lorentzon, ombud 62

Juridisk polimik med framtida problem.
Peter Åvall, ombud 38

Proposition 5

DlK och medlemmarna (kongresshandlingarna s. 126-1 28)

Förbundsstyrelsen föreslog följande nivåer på medlemsavgiften för kommande
kongressperiod:

Yrkesverksamma/arbetssökandemed lön/ersättning som 262 kr/mån
överstiger 20 000 kr/mån samt egenföretagare som även har en
anställning på minst haivtid

Yrkesverksamma/arbetssökande med lön/ersättning som på 172 kr/mån
och under 20 000 kr/mån samt egenföretagare på heltid och
doktorand med tjänst
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Yrkesverksam medlem under första yrkesverksamma året efter 149 kr! mån
avslutade studier

Studenter 100 kr för hela
studietiden

Icke yrkesverksamma utan inkomstförsakring 22 kr/mån

Avgiften för dubbelansluten medlem regleras i avtal mellan DIK och berört
förbund

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta

att fastställa medlemsavgifterna till DIK, exklusive avgiften till
arbetslöshetskassan för 201 6-2018 enligt ovanstående,

att ge förbundsstyrelsen mandat att under kongressperioden göra
justeringar, efter avgiftsbeslut hos AEA, av avgiften för den del av
medlemsavgiften som går till arbetslöshetskassan,

att ge förbundsstyrelsen mandat att under kongressperioden göra
justeringar av den del av medlemsavgiften som går till inkomstförsäkring
för att säkerställa likviditeten i inkomsiförsäkringen.

Kongressen beslutade i enlighet med förslaget.

16. Val av färbundsordförande (kongresshandlingarna s.129-130)

Valberedningen genom ombud 33, Pär Nilsson föreslog kongressen
fl till förbundsordförande välja Attila Rostovanyi.

Kongressen beslutade:
att i enlighet med valberedningens förslag och enhälligt välja Attila

Rostovanyi till förbundsordförande.

Attila Rostovanyi tackade för förtroendet och tackade presidiet och kansliet för
en väl genomförd kongress.

Röstlängd justerad till 73 ombud.

17. Val av förbundsstyrelse (kongresshandlingarna s. 129-130)

Valberedningen genom ombud 33, Pär Nilsson föreslog kongressen
att till ledamöter i förbundsstyrelsen välja:

Nils Harnesk nyval
Eva-Maria Häusner nyval
Lars Lundqvist nyval
Maria Niemi nyval
Magnus Reuterdahl omval
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Sara Roberts omval
Jennifer Sköld nyval
Lena Sundberg omval
Pia-Mari Wehrling nyval
Susanna Wennerfeldt omval

Frän päverkanstorg G inkom tvä nomineringar

Lena Eklund nyval
Caroline Calliandra nyval

Kongressen beslutade efter sluten omröstning, röstsiffror inom parentes, (en
röstsedel ogiltig)
att till förbundsstyrelse välja

Maria Niemi (69)
Lars Lundqvist (68)
Magnus Reuterdahl (68)
Pia-Mari Wehrling (68)
Sara Roberts (66)
Lena Sundberg (66)
Nils Harnesk (64)
Jennifer Sköld (64)
Susanna Wennerfeldt (62)
Lena Eklund (56)

Nom inerade som ej valdes till förbundsstyrelsen.
Eva-Maria Häusner (53)
Caroline Calliandra (16)

18. Val av två revisorer och två personliga suppleanter
(kongresshandlingarna s. 129-130 och kompletterande handling frän
valberedningen)

Valberedningens sammankallande ombud 33, Pär Nilsson föreslog
kongressen

till revisorer och suppleanter välja:

Michael Christensson, auktoriserad revisor, ordinarie omval
Johan Engdahl, auktoriserad revisor, suppleant omval
Maj Eriksson, förtroendevald revisor, ordinarie omval
Martin Andrén, förtroendevald revisor, suppleant omval

Kongressen beslutade:
att välja revisorer och suppleanter i enlighet med valberedningens förslag.

19. Val av valberedning

Förbundsstyrelsen genom Karin Linder föreslog

1
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att valberedningen ska bestå av 6 ordinarie och 3 suppleanter.
Valberedningen utser inom sig sjalva vilka som är ordinarie respektive
suppleanter.

Kongressen beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.

Valkommittén genom ombud 71, Grethe Österberg föreslog
att till valberedning för mandatperioden 2016-2018 välja

Maureen Hoppers
Sara Sivre
Victoria Trygg
Anna-Stina Takala
Åsa Brozén
Ewelina Axell
Stieg Andersson
Erik Palm
Matilda Karlsson

Kongressen beslutade i enlighet med valkommitténs förslag.

Mötesordförande Laila Abdallah konstaterade att inga ändringsförslag
inkommit angående valberedningsinstruktionen.

Kongressen beslutade i enlighet med förslaget till valberedningsinstruktion i
enlighet med förslaget i kongresshandlingarna si 31-133.

20. Övriga frågor

Fråga om arbetsordning för nästa kongress

Förbundsstyrelsen föreslog att en utvärdering av kongressen ska göras och
där kommer ingå att lämna åsikter om formen påverkanstorg.

Kongressen beslutade enlighet med förbundsstyrelsens förslag.

21. Avslutning

Förbundsordförande Karin Linder sammanfattade kongressens beslut,
tackade avgående styrelseledamöter, valberedning, mötespresid iu m och alla
övriga medverkande.

Förbundsordföranden förklarade kl. 16.05 DIK:s kongress 2015 avslutad och
överräckte klubban till den nyvalde ordförande Attila Rostovanyi.
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Vid protokollet

Stina Hamberg yfJnilla JohanneFson

J uste ras:

/

Karin Linder § 1, 2 och 21

Laila Abdal ah § 2-20 ara Ek del av § 14

Tony Melander Victoria Trygg
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Bilagor till originalprotokoll

1. Röstlängd
2. Program
3. a. Protokoll frän päverkanstorg A

b. Protokoll frän påverkanstorg B
c. Protokoll frän päverkanstorg 0
d. Protokoll frän päverkanstorg D
e. Protokoll frän päverkanstorg E
f. Protokoll frän päverkanstorg F
g. Protokoll frän päverkanstorg G
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