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DIK:S KONGRESS 2021
Datum
Plats
Närvarande

Ordförande
Sekreterare

18-19 november
Digitalt
Kongressombud enligt röstlängd-se bilaga
DIK:s styrelse och kansli
Inbjudna gäster
Anna Bergkvist
Charles Metzmaa
Elisabeth Karlsson Westberg

Beslut i punkt 1-14 fattades asynkront 1 VoteIT under perioden 2-8 november.
1 Kongressens öppnande
Kongressen öppnades 1 november kl. 08.00.

Beslut

Beslut

Beslut

Beslut

2 Justering av röstlängd
Kongressen beslutade:
fastställa röstlängden till 67 ombud.
3 Val av kongressens ordförande och vice ordförande
Kongressen beslutade:
välja Anna Bergkvist till mötesordförande
välja Charles Metzmaa till vice mötesordförande.
4 Val av kongressens sekreterare
Kongressen beslutade:
välja Elisabeth Karlsson Westberg till sekreterare.
5 Val av två protokoiljusterare
Kongressen beslutade:
välja Gunnel Hammar och Amanda Sjöquist till
protokolljusterare.
6 Fråga om kongressens behöriga utlysande
Enligt stadgarna ska kallelse skickas senast 90 dagar innan ordinarie kongress
och handlingar skickas senast 28 dagar innan kongress.
Kallelse skickades 23 augusti och handlingarna skickades 4 oktober.
Kongressens första dag var 1 november och kallelsen och handlingar skickades
ut 70 respektive 28 dagar innan kongressens första dag.
Förbundsstyrelsen valde att anpassa kongressen efter de digitala
förutsättningar som fanns genom att öppna upp för asynkrona beslut, innan
den synkrona delen av kongressen den 18-19 november, därav försenad
kallelse.

Beslut

Kongressen beslutade:
förklara mötet behörigt utlyst
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7 Fastställande av föredragningslista
Kongressen beslutade:
fastställa föredragningslistan enligt förslaget
lägga till punkt 14: “Redovisning av beslut tagna vid kongressen
alt..
2018” samt att konsekvent ändra numrering därefter.
$ Val av valkommitté
Kongressen beslutade:
välja Sara Sivre, Terese Anthin och Niva Ekegren till
valkommitté.
9 fastställande av arbetsordning
Kongressen beslutade:
fastställa dagordningen
fastställa nomineringsstopp till förtroendeposter (utom
för valberedning] till 9 november kl. 18
fastställa nomineringsstopp till valberedning
samt yrkandestopp till 14 november kl. 18
hantera punkt 14 asynkront.
10 förbundsstyrelsens årsredovisningar för förbundet inklusive
konfliktfonden

Beslut

Beslut

Beslut

10.1 Förbundsstyrelsens årsredovisning inklusive konfliktfonden 2018.
Kongressen beslutade:
fastställa årsredovisningen för 2018 och lägga den till
handlingarna.
10.2 förbundsstyrelsens årsredovisning inklusive konftiktfonden 2019.
Kongressen beslutade:
att
fastställa årsredovisningen för 2019 och lägga den till
handlingarna.
10.3 förbundsstyrelsens årsredovisning inklusive konfliktfonden 2020.
Kongressen beslutade:
fastställa årsredovisningen för 2020 och lägga den till
handlingarna.
11 Revisorernas berättelser för verksamhetsåren 2018-2020.

Beslut

11.1 Revisorernas berättelse 2018.
Kongressen beslutade:
lägga revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 till
handlingarna.
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112 Revisorernas berättelse 2019
Kongressen beslutade:
lägga revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 till
att
handlingarna.
11.3 Revisorernas berättelse 2020
Kongressen beslutade:
lägga revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 till
handlingarna.
12 fråga om ansvarsfrihet för DIK:s förbundsstyrelse
Kongressen beslutade:
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2018,
2019 och 2020 avseende förbundets verksamhet inklusive
konfliktfonden.
13 Verksamhetsrapport för DIK innevarande verksamhetsår
1 januari 20 19-30 september 2021
Kongressen beslutade:
lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.
14 Redovisning av beslut tagna vid kongressen 2018
Kongressen beslutade:
lägga redovisningen till handlingarna.
15 Politiktorg 1
15.1 Proposition: Samhällspolitiskt program: Kapitel 1, Facklig
organisering för framtida utmaningar
Förbundsstyrelsen föreslog:
fastställa proposition 1, Samhällspolitiskt program, kapitel 1,
att
Facklig organisering för framtida utmaningar, i enlighet med
förslaget.
bifalla tilläggsyrkandet.
Martina Tillbom föreslog:
fortsätta ta ptats i den offentliga debatten i frågor som rör DIK:s
branscher.
Mötesordförande föreslog:
justera röstlängden till 71 röstberättigade.

Beslut

Kongressen beslutade:
fastställa proposition 1, Samhällspolitiskt program, kapitel 1,
Facklig organisering för framtida utmaningar i enlighet med
förslaget.
fortsätta ta plats i den offentliga debatten i frågor som rör DIK:s
att
branscher.
justera röstlängden till 71 röstberättigade.
att
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15.2 Proposition 1: Samhälispolitiskt program: Kapitel 2, Livslångt
lärande.
Beslut

förbundsstyrelsen föreslog och kongressen beslutade:
fastställa proposition 1, Samhällspolitiskt program, kapitel 2,
Livslångtlärande, i enlighet med förslaget.
15.3 Motion 3: Ny forskningspolitisk utredning
Motionen föreslog:
ge förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en ny
forskningspolitisk utredning som följer upp den rapport som
publicerades 2011/2012, utifrån syftet att kolla upp hur
situationen förändrats sedan 2012 och med målsättningen att
överlämna förslag på förbättringar som kan drivas inom ramen
för den fackliga verksamheten.
ge förbundsstyrelsen i uppdrag att även tillsätta en utredning
som kartlägger antalet DIK-studenter som har ambitionen att
doktorera inom humanistiska ämnesområden som ett
komplement till ovannämnda rapport. Syftet är att mäta gapet
mellan studenternas önskemål och det nuvarande faktiska
forskningsanslaget.
Förbundsstyrelsen föreslog:
bifalla att-sats nr 1 i motionen.
anse motionens andra att-sats besvarad genom att den
inkorporerats i motionens första att-sats.

Beslut

Kongressen beslutade:
ge förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en ny
att
forskningspolitisk utredning som följer upp den rapport som
publicerades 2011/2012, utifrån syftet att kolla upp hur
situationen förändrats sedan 2012 och med målsättningen att
överlämna förslag på förbättringar som kan drivas inom ramen
för den fackliga verksamheten.
att
anse “ge förbundsstyrelsen i uppdrag att även tillsätta en
utredning som kartlägger antalet DIK-studenter som har
ambitionen att doktorera inom humanistiska ämnesområden som
ett komplement till ovannämnda rapport Syftet är att mäta gapet
mellan studenternas önskemål och det nuvarande faktiska
forskningsanslaget “besvarat.

Nr
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16 Politiktorg 2

Beslut

16.1 Proposition 2: Arbetstidsförkortuing
förbundsstyrelsen föreslog och kongressen beslutade:
DIR antar en vision om att förbundet vill se en stegvis
att
allmän arbetstidsförkortning till 35 timmars arbetsvecka i syfte
att nå ett mer hållbart arbetsliv.
bedriva påverkansarbete för att regeringen ska tillsätta
en statlig utredning om hur en arbetstidsförkortning
kan genomföras och finansieras.
påverka övriga Sacoförbund, andra fackförbund och
arbetsgivarorganisationer att lyfta frågan om
arbetstidsförkortning och vilka förutsättningar som krävs för att
det ska falla väl ut.
primärt prioritera andra frågor i förhandlingsarbetet så som
bättre arbetsmiljö, högre löner och större möjlighet för
medlemmarna att styra var, när och hur arbetet utförs.
16.2 Proposition 1: Samhällspolltiskt program: Kapitel 3,
Arbetsmarknadspolitik för ett hållbart arbetsliv.
förbundsstyrelsen föreslog:
att
fastställa proposition 1, Samhälispolitiskt program, kapitel 3,
Arbetsmarknadspolitik för ett hållbart arbetsliv, i enlighet med
förslaget.
bifalla Martina Tillboms yrkande.
Martina Tillbom föreslog:
arbeta för bra arbetsmiljö och bra anställningsvillkor, med
särskild tyngd på de yrkesområden där fasta anställningar inte
är norm.

Beslut

Kongressen beslutade:
fastställa proposition 1, Samhällspolitiskt program, kapitel 3,
Arbetsmarknadspolitik för ett hållbart arbetsliv i enlighet med
förslaget
arbeta för bra arbetsmiljö och bra anställningsvillkor, med särskild
tyngd på de yrkesområden där fasta anställningar inte är norm.
16.3 Motion 2: En extra semestervecka
Motionen föreslog:
personer som är 50+ ska få en extra semestervecka per år.
förbundsstyrelsen föreslog:
med hänvisning till proposition 2 Arbetstidsförkortning
motionen besvarad.
-

Beslut

Kongressen beslutade:
med hänvisning till proposition 2 Arbetstidsförkortning
motionen besvarad.
-

—

—

anse

anse

Nr’
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16.4 Motion 5: fler semesterdagar för 60
Motionen föreslog:
DIX arbetar för att fem extra semesterdagar faller ut vid fyllda 60 år.
tt
Förbundsstyrelsen föreslog:
med hänvisning till proposition 2
motionen besvarad.
Beslut

-

Kongressen beslutade:
med hänvisning till proposition 2
motionen besvarad.

—

—

Arbetstidsförkortning anse
-

Arbetstidsförkortning anse
-

16.5 Motion 4: Klimatsmarta pensioner som valfråga!
Motionen föreslog:
kongressen beslutar att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att inför
och under valrörelsen 2022 planera och genomföra
opinionsbildning kring vikten av ett klimatmässigt hållbart
pensionssystem, i enlighet med motionens intentioner.
kongressen beslutar att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
formulera en långsiktig handlingsplan för klimatvänligt
pensionssparande för medlemmarna och hur DIX ska arbeta
med frågan även på längre sikt, i enlighet med motionens
intentioner.
Förbundsstyrelsen föreslog:
anse motionen besvarad.
Beslut

Kongressen beslutade:
anse motionen besvarad.

17 Politiktorg 3
17.1 Proposition 1: Samhällspolitiskt program:
Kapitel 4, Kulturens roll för ett samhälle i förändring.
Förbundsstyrelsen föreslog:
första stycket under rubriken kompetensutveckling och
kompetensförsörjning ändras till: “Kultursektorns framtida
kompetensförsörjning är beroende av att framtidsutsikterna är
goda för de som väljer humaniora och estetiska ämnen. Det
måste löna sig ekonomiskt att söka sig till dess
utbildningsområden. Det behövs satsningar inom humaniora
och estetiska ämnen från grundskolan, via gymnasiet och upp
till högskola och universitet så att statusen för dessa
utbildningar höjs och kompetensnivån ökar. Estetiska ämnen
måste bli obligatoriska på gymnasiet. Dessutom speglar
kultursektorn samhället dåligt, både ifråga om besökare och
anställda. En breddad rekrytering måste få genomsiag såväl i
utbildningarna som i kultursektorns verksamheter.”
fastställa proposition 1, kapitel 4, Kulturens roll för ett samhälle
i förändring i enlighet med förslaget.
bifalla Martina Tillbom:s yrkande
—

—
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Martina Tillbom föreslog:
arbeta för högre löner i kultursektorn i stort och i DIK:s
branscher i synnerhet.
Beslut

Kongressen beslutade:
första stycket under rubriken kompetensutveckling och
kompetensförsörjning ändras till: “Kultursektorns framtida
kompetensförsörjning är beroende av att framtidsutsikterna är
goda för de som väljer humaniora och estetiska ämnen. Det
måste löna sig ekonomiskt att söka sig till dess
utbildningsområden. Det behövs satsningar inom humaniora
och estetiska ämnen från grundskolan, via gymnasiet och upp
till högskola och universitet så att statusen för dessa
utbildningar höjs och kompetensnivån ökar. Estetiska ämnen
måste bli obligatoriska på gymnasiet. Dessutom speglar
kultursektorn samhället dåligt, både ifråga om besökare och
anställda. En breddad rekrytering måste få genomslag såväl i
utbildningarna som i kultursektorns verksamheter”
fastställa proposition 1, kapitel 4, Kulturens roll för ett samhälle
i förändring i enlighet med förslaget.
arbeta för högre löner i kultursektorn i stort och i DIK:s
branscher i synnerhet.
—

—

Beslut

17.2 Proposition 1: Samhällspohtiskt program: Kapitel 5, Snabb
förändring skapar stress inom kommunikation.
Förbundsstyrelsen föreslog och kongressen beslutade:
fastställa proposition 1, Samhällspolitiskt program, kapitel 5
Snabb förändring skapar stress inom kommunikation i enlighet
med förslaget.
17.3 Proposition 1: Samhälispolitiskt program:
Kapitel 6, Kreativ sektor kulturen hittar in på nya arenor.
Förbundsstyrelsen föreslog och kongressen beslutade:
fastställa proposition 1, Samhällspolitiskt program: Kapitel 6,
Kreativ sektor kulturen hittar in på nya arenor.
att
fastställa Proposition 1, Samhällspolitiskt program, i sin helhet.
-

Beslut

—

17.4 Motion 1: Motion för att ta facklig strid gentemot vakanshållning och
in dragning av skolbibliotekarietjänster
Motionen föreslog:
DIK vid varje tillfälle som en skolbibliotekarietjänst någonstans i
landet dras in eller vakanssätts av ekonomiska skäl väljer att
påkalla en central förhandling enligt 14 MBL.
Förbundsstyrelsen föreslog:
avslå motionen.
Beslut

Kongressen beslutade:
att
avslå motionen.
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18 Proposition 3: Medlemsavgifter 2022-2024
Förbundsstyrelsen föreslog och kongressen beslutade:
fastställa medlemsavgifterna till DIK exklusive avgiften till
arbetslöshetskassan enligt följande:
279 kr/mån. Yrkesverksamma /arbetssökande med lön/ersättning som
överstiger 20 000 kr/månad samt egenföretagare som även har
en anställning på minst halvtid.
191 kr/mån. Yrkesverksamma/arbetssökande med lön/ersättning som
understiger 19 999 kr/månad samt fri yrkesutövare på heltid
och doktorand med tjänst.
191 kr/mån. Egenföretagare på heltid.
166 kr/mån. Yrkesverksam medlem under första yrkesverksamma året efter
avslutade studier, inträde senast 3 månader efter examen.
100 kr
Studenter för hela studietiden.
23 kr/mån.
Icke yrkesverksamma utan inkomstförsäkring.
Icke yrkesverksamma med inkomstförsäkring.
53 kr/mån.
Avgiften för dubbelansluten medlem regleras i avtal mellan DIK
och berört förbund.
ge förbundsstyrelsen mandat att under kongressperioden göra
justeringar av avgiften till inkomstförsäkringen för att
säkerställa likviditeten i inkomstförsäkringen och den del av
medlemsavgiften som går till arbetslöshetskassan.
ge förbundsstyrelsen mandat att under kongressperioden
tillfälligt sänka medlemsavgiften under en begränsad
inträdesperiod för nya medlemmar.
19 Val av förbundsordförande
Valberedningen föreslog och kongressen beslutade:
att enhälligt välja Anna Troberg till förbundsordförande.
20 Val av förbundsstyrelse
Valberedningen föreslog:
förbundsstyrelsen är 10 ledamöter
till ledamöter i förbundsstyrelsen välja:
Ewelina Axell
Maud Almström Blom
Per Hellström
Andrea Hofmann
Linnéa Jahn
Emma Jansfors Jihammar
Anna Palm Kåberg
Audrey Lebioda
Elin Nord
Kjell Silver.
Sofia Östlund föreslog:
till ledamot i förbundsstyrelsen välja:
My Malmeström Sobelius.
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Kongressen beslutade:
förbundsstyrelsen är 10 ledamöter.
tt
till förbundsstyrelse för kongressperioden 2022—2024 välja
att
Ewelina Axell
Maud Almström Blom
Andrea Hofmann
Linnéa Jahn
Emma Jansfors Jihammar
Anna Palm Kåberg
Audrey Lebioda
Elin Nord
Kjell Silver
My Malmeström Sobelius.
21 Val av två revisorer samt personliga suppleanter
Valberedningen föreslog och kongressen beslutade:
att
välja Michael Christensson till ordinarie auktoriserad revisor
välja Johan Engdahl till suppleant till auktoriserad revisor
att
välja Lars Lundqvist till föreningsrevisor
lämna posten som suppleant till föreningsrevisor vakant.
22 Val av ersättningskommitté
Valberedningen föreslog och kongressen beslutade:
till ersättningskommitté välja:
Lars Lundqvist, sammankallande
Erik Palm och Karin Westerberg, ledamöter.

23 Val av valberedning och fastställande av valberedningsinstruktion
Förbundsstyrelsen föreslog:
fastställa valberedningsinstruktionen i enlighet med förslaget.
bifalla Amanda Sjöquists yrkanden.
Valkommittén föreslog:
till valberedning för kongressperioden 2022—2024 välja:
Helén Palm
Patrik Nilsson
Patrick Linderoth
Terese Anthin
Joel Albinsson.
Amanda Sjöquist föreslog:
göra en översyn av stadga och valberedningsinstruktion
översynen särskilt ska syfta till att förebygga risken för jäv
genom att ej tillåta person vara ledamot i förbundsstyrelsen
samtidigt som den innehar anställning på annat fackförbund
översynen tar fram ett stadgeförslag som stipulerar hur lång tid
som behöver passera mellan anställning på DIK:s kansli och
förtroendeuppdrag i förbundsstyrelsen.

ft-j
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Kongressen beslutade:
fastställa valberedningsinstruktionen i enlighet med förslaget.
till valberedning för kongressperioden 2022—2024 välja:
Helén Palm
Patrik Nilsson
Patrick Linderoth
Terese Anthin
Joel Albinsson
göra en översyn av stadga och valberedningsinstruktion
översynen särskilt ska syfta till att förebygga risken för jäv
genom att ej tillåta person vara ledamot i förbundsstyrelsen
samtidigt som den innehar anställning på annat fackförbund
översynen tar fram ett stadgeförslag som stipulerar hur lång tid
som behöver passera mellan anställning på DIK:s kansli och
förtroendeuppdrag i förbundsstyrelsen.
24 Övriga frågor

Inga övriga frågor diskuterades.
25 Avslutning
Efter avtackningar avslutades kongressen.
Signaturer

ItL
Elisabeth Karlsson Westberg
Mötessekreterare

dBekvist
Pvfötesordförande

OVarles etzmaa
Vice ‘ötesordförande

Gunnel Hammar
Justerare

Amanda Sjöquist
Justerare
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