
Dagordning 
vid LOs representantskaps möte den 22 oktober 2014, med start kl 10.00, i Z-salen på ABF 

Stockholm, Sveavägen  

 

 
1. Mötets öppnande 
 

Karl-Petter Thorwaldsson öppnar mötet. 

 

 
2. Upprop 
 

Karl-Petter Thorwaldsson redovisar ombudens närvaro enligt avprickningslistorna. 

 

Förslag till beslut:  

 

att anse uppropet verkställt. 

 

 
3. Antagande av dag- och arbetsordning 
 

Förslag till dag- och arbetsordning enligt följande: 

 

Mötet pågår mellan kl 10.00 – 12.30 
 

1.  Mötets öppnande 

2.  Upprop 

3.  Antagande av dag- och arbetsordning 

4.  Val av två ordförande 

5.  Val av sekreterare 

6.  Val av två justerare för protokollet 

7.  Beslut om representantskapsmötets offentlighet 

8. Gästtalare 

9.  Förbundsavgifter till LO 

10. Motionsbehandling 

11. Nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap 

12. Övriga frågor 

13. Avslutning 

 

Förslag till beslut 

 

att godkänna dag- och arbetsordningen. 

 

 
4. Val av två ordförande 
 

Följande förslag till ordförande för mötet föreligger: Jan Rudén, Seko och Ella Niia, HRF 

 

 

 



Förslag till beslut 

 

att utse Jan Rudén och Ella Niia till ordförande för mötet. 

 

 
5. Val av sekreterare 
 

Följande förslag till sekreterare för mötet föreligger: Gun-Britt Karlsson, LO 

 

Förslag till beslut 

 

att utse Gun-Britt Karlsson till sekreterare för mötet. 

 

 

6. Val av två justerare 
 

Följande förslag till justerare för protokollet föreligger: Susanna Gideonsson, Handels och 

Mikael Johansson, Målareförbundet 

 

Förslag till beslut: 

 

att utse Susanna Gideonsson och Mikael Johansson till protokolljusterare. 

 

 

7. Beslut om representantskapets offentlighet 
 

Förslag till beslut 

 

att hela mötet ska vara offentligt om inte representantskapet vid behandling av viss fråga 

beslutar på annat sätt. 

 

8. Gästtalare 
 

 

9. Förbundsavgifter till LO 
 

LOs kongress 2008 beslutade att fastställa förbundens avgift till LO för 2009 till 14 kr per år 

och medlem och att avgiften därefter har följsamhet med förbundens medlemsavgifter. LOs 

finanskommitté har i uppdrag att till LOs representantskap årligen redovisa förslag om avgift 

till LO. 

  

Förbundens resurser styrs av två faktorer, dels utvecklingen av medlemsantalet och dels av 

utvecklingen av medlemsavgiften till förbunden. LO-avgiften är kopplad till förbundens 

medlemsantal.  

 

För att uppnå följsamhet med förbundens resursutveckling baseras förändringen av avgiften 

till LO på den genomsnittliga förändringen i förbundens medlemsavgifter per medlem.  

 

Från medlemsstatistiken som förbunden rapporterar in till LO hämtas antalet aktiva 

medlemmar 31 december året innan och antalet aktiva medlemmar 31 december senaste året. 



 

Förbundens resursutveckling, d.v.s. medlemsavgifter exklusive transfereringar till exempelvis 

Försäkringar, A-kassa eller avdelningar rapporteras in i särskild ordning till LO. 

 

Kalkylexempel 
 

Beräkning för 2012 

Antalet aktiva medlemmar 31/12 2012 var 1 293 749  

Antalet aktiva medlemmar 31/12 2011 var 1 301 162 

 

För att få det genomsnittliga antalet aktiva medlemmar 2012 summeras medlemsantalet 31 

december 2012 med medlemsantalet 31 december 2011 och delas i två. 

 

1 301 162 + 1 293 749 = 2549456/2 = 1 297 456  

 

 

Enligt förbundens inlämnade uppgifter fick förbunden in 3 253 589 tkr i intäkter från 

medlemmarna 2012.  

För att få intäkt per medlem divideras intäkterna med det genomsnittliga medlemsantalet. 

3 253 589 /1 297 456 = 2 508 kr/medlem.  

 

Detta ger förbundens genomsnittliga medlemsavgift per medlem för 2012. 

 

För att se förändringen mellan 2012 och 2013 görs samma beräkning för 2013. 

 

Beräkning för 2013 

 

Antalet aktiva medlemmar 31/12 2012 var 1 293 749.  

Antalet aktiva medlemmar 31/12 2013 var 1 272 424.  

 

För att få det genomsnittliga antalet aktiva medlemmar 2013 summeras medlemsantalet 31/12 

2013 med medlemsantalet 31/12 2012 och delas i två. 

 

1 272 424+ 1 293 749. = 2 566 173/2 = 1 283 087  

 

Enligt förbundens inlämnade uppgifter fick förbunden in 3 310 936 tkr i intäkter från 

medlemmarna 2013.  

För att få intäkt per medlem divideras intäkterna med det genomsnittliga medlemsantalet 

3 310 936 /1 283 087 = 2 580 kr/medlem. 

 

Detta ger förbundens genomsnittliga medlemsavgift per medlem för 2013. 

 

Den genomsnittliga förändringen i förbundens medlemsavgifter per medlem blir ökningen 

mellan 2 484 kr/medlem 2011 och 2 553 kr/medlem 2012 och ökningen blir: 

 

(2 580 /2 508) = 1,029, en ökning med 2,9 procent. 

 

Avgiften till LO i klass 2 blir därmed 17,64 dvs. 17,14 *1,029=17,64 

 

 



 

Avgiftssystem  

Nuvarande avgiftssystem består av tre avgiftsklasser, där förbunden hänförs till de olika 

klasserna beroende på sitt relativa löneläge. Avgiften i klass 1 är 5 procent högre än avgiften i 

klass 2 och i klass 3 är avgiften 5 procent lägre än i klass 2. Vid kongressen 2012 beslutades 

om nedanstående indelning i avgiftsklasser. 

 

Tabell 3. Indelning av förbunden i avgiftsklasser 

 

Klass 1 (+ 5 procent) Klass 2 Klass 3 (-5 procent) 
Byggnads GS Fastighets 
Elektrikerna Livs Handels 
Pappers IFMetall Hotell- o restaurang 
Målarna SEKO Kommunal 
 Transport Musikerna 
 

 

Förslag till beslut: 

 

att fastställa förbundens avgift till LO för verksamhetsåret 2015, till 17,64 kr/ månad och 

medlem i avgiftsklass 2. 

 

 

10. Motionsbehandling 
Motioner och utlåtanden finns i bilaga 1 till denna dagordning. 

 

Förslag till beslut: 

 

att bifalla styrelsens förslag till beslut på respektive motion. 

 

 

11. Nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap 
 

I samband med förbundskongresser/möten/ändrad mandatfördelning har det blivit förändring 

av ledamöter i LOs styrelse och representantskap. 

 

Elektrikerförbundet: Thomas Sandgren har lämnat sitt uppdrag i LOs styrelse och som 

representantskapsledamot.  

Till ny 1:e suppleant i LOs styrelse samt ombud i representantskapet föreslås Per-Håkan 

Waern. 

 

Handelsanställdas förbund: Lars-Anders Hägglund har lämnat sitt uppdrag i LOs styrelse. 

Till ny ledamot föreslås Susanna Gideonsson.  

Föreslås Linda Palmetzhofer till 2:e suppleant i LOs styrelse. 

Handels suppleanter i LOs styrelse träder in enligt följande: Tommy  

Tillgren, Linda Palmetzhofer, Harald Pettersson.  

 

Till nytt ombud i representantskapet föreslås Linda Palmetzhofer. 



 

IF Metall: Föreslås Marie Nilsson som 1:e suppleant till LOs styrelse. 

IF Metalls suppleanter i LOs styrelse träder in enligt följande: Marie Nilsson, Veli-Pekka 

Säikkälä, Monika Theodorsson.  

 

Representantskapsledamöterna Berth Thulin, Jan Nilsson, Lea Skånberg, Lena Fornstedt och 

Lis Erixon har lämnat sina uppdrag. Till nya ombud föreslås Robert Fredriksson, Stefan 

Hultman, Stefan Leiding, Marie Nilsson och Carita Spångberg. 

 

Kommunal: Sofia Eriksson har lämnat sitt uppdrag. Till nytt ombud föreslås Marianne 

Engberg. 

 

Musikerförbundet: Föreslås Gunnel Persson som 3:e suppleant i LOs styrelse. 

 

Pappers: Jan-Henrik Sandberg har lämnat sitt uppdrag i LOs styrelse. Till ny ledamot 

föreslås Matts Jutterström. Till ersättare föreslås Mikael Lilja, Henry Heinö och Mikael 

Jansson. De inträder i nämnd ordning. 

 

Matts Jutterström och Bengt Sjöholm har lämnat sina uppdrag i LOs representantskap. Till 

nya ombud föreslås Mikael Lilja och Jennie Söderman. 

 

Seko: Föreslås Lars Petersson som 3:e suppleant i LOs styrelse. 

 

Till nytt ombud i representantskapet föreslås Lars Petersson. 

 

Förslag till beslut: 

 

att notera informationen. 

 

 

12. Övriga frågor 
 

 

13. Avslutning 
 


