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Dagordning 
vid LOs representantskaps möte den 21 maj 2013, med start kl 10.00, i Z-salen på 
ABF Stockholm, Sveavägen  
 
 
1. Mötets öppnande 
 
Karl-Petter Thorwaldsson  öppnar mötet. 
 
 
2. Parentation 
 
Karl-Petter Thorwaldsson håller parentation. 
 
 
3. Upprop 
 
Karl-Petter Thorwaldsson redovisar ombudens närvaro enligt avprickningslistorna. 
 
Förslag till beslut:  

 
att anse uppropet verkställt. 
 
 
4. 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. Parentation 
4.  Antagande av dag- och arbetsordning 
5.  Val av två ordföranden – Jan Rudén och Lars-Anders Häggström 
6. Val av sekreterare – Ewa Lundell 
7.  Val av två justerare för protokollet – Jonas Wallin och Mikael Johansson 
8.  Beslut om representantskapets offentlighet  
9.  Berättelse över Landsorganisationens verksamhet 2012 
10.  Revisionsberättelse för 2012 
11.  Beslut om ansvarsfrihet för LOs styrelse 
12 Gästtalare 
13.  Ekonomisk ersättning till representantskapets ombud 
14.  Val av auktoriserad revisor 
15.  Nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap 
16. Inför Almedalen 2013 
17. Inför valet 2014 
18. Rapport från avtalsrörelsen 
19. Verksamheten 2014 
20. Rapport om projektet ”Arbetsmarknaden efter krisen” 
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21.  Övriga frågor 
22.  Avslutning 
 
Förslag till beslut 

 
att godkänna dag- och arbetsordningen. 
 
 
5. Val av två ordföranden 
 
Följande förslag till ordförande för mötet föreligger: Jan Rudén, SEKO och Lars-
Anders Häggström, Handels. 
 
Förslag till beslut 

 
att utse Jan Rudén och Lars-Anders Häggström till ordförande för mötet. 
 
 
6. Val av sekreterare 
 
Följande förslag till sekreterare för mötet föreligger: Ewa Lundell, LO 
 
Förslag till beslut 

 
att utse Ewa Lundell till sekreterare för mötet. 
 
 
7. Val av två justerare 
 
Följande förslag till justerare för protokollet föreligger: Jonas Wallin, Elektrikerför-
bundet och Mikael Johansson, Målareförbundet. 
 
Förslag till beslut: 

 
att utse Jonas Wallin och Mikael Johansson till protokolljusterare. 
 
 
8. 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. 
 
 
9. Berättelse över Landsorganisationens verksamhet 2012 
 
Karl-Petter Thorwaldsson föredrar verksamhetsberättelsen. 
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Förslag till beslut: 

 
att godkänna verksamhetsberättelsen för 2012. 
 
 
10.  Revisionsberättelse för 2012 
Revisorerna föredrar revisionsberättelsen för 2012. 
 
Förslag till beslut: 

 
att godkänna revisionsberättelsen. 
 
 
11. Beslut om ansvarsfrihet för LOs styrelse 
Revisorerna föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut: 

 
att bifalla ansvarsfrihet för LOs styrelse för 2012. 
 
 
12. Gästtalare 
 
 
13. Ekonomisk ersättning till representantskapets ombud 
Enligt LOs stadgar ska ersättningen till deltagare i representantskapet, som förlorar 
arbetsförtjänst, beslutas av representantskapet varje år. 
 
2012 utgick ersättning med 1.572 kronor. 
 
Uppräkningen av ersättningen grundar sig på SCBs årliga statistik för arbetare inom 
privat sektor, räknat på föregående år. Statistiken blir inte klar förrän i maj men indi-
kationerna, enligt LOs lönestatistiker, säger att uppräkningen bör bli 2,5 procent vilket 
gör att arvodet för de som förlorar arbetsförtjänst i och med deltagande i LOs repre-
sentantskap under 2013 blir 1.614 kronor. 
 
Förslag till beslut: 

 
att ersättningen för förlorad arbetsförtjänst till representantskapets ledamöter för 2013 

utgår med 1.614 kronor per dag samt 
 
att reseersättning utgår med faktiska kostnader för färdbiljetter samt milersättning 

enligt LOs resereglemente.  
 
 
14. Val av auktoriserad revisor 
Representantskapet väljer årligen en auktoriserad revisor. 
 
Följande förslag föreligger: Lars Wennberg, PwC 
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Förslag till beslut: 

 
att välja Lars Wennberg, PwC, till auktoriserad revisor för 2013.  
 
 
15. Nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap 
I samband med LOs kongress och förbundskongresser/möten har det blivit förändring 
av ledamöter i LOs styrelse och representantskap. 
 
LOs styrelse 
SEKO: Sven-Olof Hellman har gått i pension. Valberedningen föreslår att Anneli 
Jonsson ersätter honom som andre suppleant för SEKO i LOs styrelse. 
 
LOs representantskap 
Byggnadsarbetareförbundet: Torbjörn Johansson är nu avtalssekreterare i LO och Jo-
han Lindholm representerar LOs styrelse. Till nya ombud föreslås Lars Hildingsson 
och Göran Tinglöv. 
 
Hotell- och Restaurangfacket: Mats Hansson har lämnat förbundet och också LOs 
representantskap. Till nytt ombud föreslås Susanne Blom. 
 
Livsmedelsarbetareförbundet: Hans-Olof Nilsson representerar nu LOs styrelse. Till 
nytt ombud föreslås Kristina Nordström. 
 
Kommunalarbetareförbundet: Magnus S Pettersson har lämnat LOs representantskap. 
Till nytt ombud föreslås Cecilia Ljungqvist. 
 
SEKO: Sven-Olof Hellman och Bjarne Isacson har lämnat LOs representantskap. Till 
nya ombud föreslås Valle Karlsson och Anneli Jonsson. 
 
Transportarbetareförbundet: Ali Shibl, Anders Berg, Dag Leander, Martin Viredius 
och Sten-Ove Niklasson har lämnat LOs representantskap. Till nya ombud föreslås 
Markus Pettersson, Tommy Wreeth, Marcel Carlstedt, Anna Ryding och Joakim 
Borg. 
 
Förslag till beslut: 

 
att de nya ledamöterna utses enligt valberedningens förslag.  
 
 
16. Inför Almedalen 2013 
LOs personalchef Monica Sparrman informerar om LOs aktiviteter under Almedals-
veckan, 1 – 7 juli, i Visby. 
 
Förslag till beslut: 

 
att notera informationen. 
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17. Inför valet 2014 
Tobias Baudin informerar om LO och valrörelsen. 
 
Förslag till beslut: 

 
att notera informationen. 
 
 
18. Rapport från avtalsrörelsen 
Torbjörn Johansson rapporterar från avtalsrörelsen. 
 
Förslag till beslut: 

 
att notera informationen. 
 
 
19. Verksamheten 2014 
LOs kanslichef Birgitta Heijer informerar om LOs verksamhet inför 2014. 
 
Förslag till beslut: 

 
att notera informationen. 
 
 
20. Rapport om projektet Arbetsmarknaden efter krisen 
Thomas Carlén rapporterar från projektet. 
 
Den förbundsgemensamma utredningsprojektet Arbetsmarknaden efter krisen har 
enligt planerna skrivit och presenterat fyra delrapporter. Enligt projektbeskrivningen 
skulle projektets slutrapport avrapporteras till representantskapet våren 2013. Tyvärr 
är slutrapporten av flera skäl försenad och avrapporteringen behöver därför skjutas 
upp till höstens representantskap.  
 
Förslag till beslut: 

 
att  bevilja uppskov för avrapporteringen av projektets slutrapport till höstens repre-

sentantskap.  
 
 
21. Övriga frågor 
 
 
22. Avslutning 
 


