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Stadgar – A 

Motion: A1 

Förbundsstyrelsens stadgemotion 

FS 

 

Förbundets stadgar utgör det ramverk som alla medlemmar har att förhålla sig till. Ett 

ramverk kan inte detaljstyra utan måste ha övergripande regler för dess medlemmar och 

verksamhet. Stadgarna ska ge alla medlemmar möjlighet att demokratiskt vara med att 

påverka men också påvisa de skyldigheter som åligger varje medlem. 

 

Även till årets kongress har förbundsstyrelsen sett över förbundets stadgar. Detta har 

gjorts dels gentemot LOs normalstadga, dels en större översyn av förbundets 

ansvarsfrihetsmöten. Förbundet har en skyldighet som medlem i LO att följa vissa 

regleringar och då ha samma skrivningar som LOs normalstadgar. Detta är en skyldighet 

som förbundet har att följa varför förbundsstyrelsen föreslår förändringar i de paragrafer 

som är de så kallade ”absoluterna”. En större förändring föreslås av förbundsstyrelsen 

gällande vilka beslutande organ som finns inom förbundet samt att de 

ansvarsfrihetsmöten som infördes i stadgarna 2008 nu tas bort. Istället föreslår 

förbundsstyrelsen att det införs årliga förbundsmöten. Förbundsmötet blir då det näst 

högst beslutande organet mellan kongresserna. 

 

Motion A2 vill införa innehållsförteckning och sidnumrering i förbundets stadgar. 

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om nyttan med detta och yrkar bifall 

till motionen. 
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§1 

Motion A3 vill ändra förbundets namn till Restaurang- och hotellfacket. 

Förbundsstyrelsen delar inte motionärens förslag till namnändring. Att ändra ett 

inarbetat namn efter 100 år skulle kräva ekonomiska resurser och en stor arbetsinsats 

som inte skulle stå i proportion till det som motionären vill uppnå. Förbundsstyrelsen 

yrkar avslag på motionen.  

 

§2 

2014 ändrades förbundets stadgar i Mom 2. Uppgifter till att förbundet ska ha en 

grundsyn präglad av jämlikhet, jämställdhet och feministisk grundsyn. I motion A4 

föreslås en förändring av sista meningen i första stycket Mom 2. Motionären vill att 

förbundet ska vara ett socialistiskt och feministiskt förbund. Enligt förbundsstyrelsens 

uppfattning är det skillnad på att ha en feministisk grundsyn jämfört med att vara ett 

feministiskt förbund. Inverkan kommer troligtvis vara den samma som idag men då vi ska 

verka för alla arbetstagare inom organisationsområdet så är det förbundsstyrelsen 

bedömning att de skrivningar vi delar med övriga förbund inom LO ska kvarstå för att 

minska trösklarna till ett fackligt medlemskap. Med anledning av detta yrkar 

förbundsstyrelsen avslag på motion A4. 

 

§3 

Förbundets beslutande organ har i nuvarande stadgar varit 1. Kongressen och 2. 

Förbundsstyrelsen. Med anledning av att förbundsstyrelsen i § 23 föreslår att förbundet 

ska övergå från ansvarsfrihetsmöten till förbundsmöten föreslås ändring av förbundets 

beslutande organ till 1. Kongressen, 2. Förbundsmöten och 3. Förbundsstyrelsen. 

Förbundsstyrelsen vill också förstärka vilka lokala verksamheter som finns i förbundet 

och föreslår en textändring till att förbundets lokala verksamhet utövas av avdelningar 

och klubbar. Motion A5 vill däremot ändra §3 till att förbundets beslutande organ ska 

bestå av en tredje nivå bestående av avdelningsstyrelsen. Motion A6 vill efter 

avdelningsstyrelsen ha en fjärde nivå, klubbstyrelse. En enskild avdelning eller klubb kan 

aldrig få det beslutande funktion som förbundsstyrelsen kan. Anledningen är att 
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förbundet är en juridisk person som inte kan ha firmatecknare som inte ingår i 

förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen yrkar därför avslag på motionerna A5 och A6. 

 

§4 

Medlemskap inom förbundets verksamhetsområde styrs ytterst av LOs normalstadga 

och är en av de ”absoluter” som måste finnas ordagrant i våra stadgar. Därför föreslår 

förbundsstyrelsen en textändring i §4 mom 1. Medlemskap som följer LOs normalstadga, 

gällande medlemmar som studerar en branschinriktad yrkesutbildning och som följer LOs 

normalstadgar. Motion A7 föreslår att det införs ett säsongsmedlemskap för ungdomar. 

Kongressen 2014 beslutade att förbundet skulle införa ett ungdomsmedlemskap. 

Förbundsstyrelsens uppfattning är att vi inte ska gruppera våra medlemmars 

medlemskap till ålderskategorier eller anställningsformer. Förbundsstyrelsen yrkar avslag 

på motion A7. 

 

I §4 mom 3. Besvär avslag, föreslår förbundsstyrelsen en ändring av gällande begäran om 

omprövning. I nuvarande stadgar ska ett beslut om omprövning att inte bevilja medlem 

inträdde i förbundet prövas av förbundsstyrelsen. Avslås omprövningen av 

förbundsstyrelsen har den personen, att enligt §12 mom 6. Besvär, rätt att hänskjuta 

tvisten till prövning av skiljemän enligt §25. I den nu föreslagna ändringen kan 

förbundsstyrelsens beslut omprövas av förbundsmötet. 

 

 

§5 

Månadsavgifter och avgiftsklasser fastställs av förbundsstyrelsen. I motion A8 föreslås att 

det istället för förbundsstyrelsen är ordinarie kongress, ansvarsfrihetsmöte eller extra 

insatt kongress som ska besluta om månadsavgifterna och avgiftsklasserna. 

Förbundsstyrelsen delar inte motionärens uppfattning. Ordinarie kongress föreslås bli 

vart fjärde år. Även om ansvarsfrihetsmötena föreslås ersättas av årliga förbundsmöten 

anser förbundsstyrelsen att intäkterna från medlemmarna är vår absolut största 

inkomstkälla och för att kontinuerligt kunna följa upp och göra förändringar måste denna 
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möjlighet finnas kvar hos det beslutande organ som verkar mellan förbundsmöten och 

kongresser. Därför yrkar förbundsstyrelsen avslag på motion A8. 

 

§8 

I mom 2. Överflyttning mellan förbund, föreslår förbundsstyrelsen en textändring för att 

följa LOs normalstadga. Denna textförändring görs då detta är en av ”absoluterna”. Det 

ska förtydligas att överflyttningen gäller mellan LO-förbund. Motion A9 föreslår en 

liknande textförändring men skiljer sig på det sättet att motionären använder orden ”till 

annat LO-förbund”. Förbundsstyrelsens förslag anger ”från ett LO-förbund till ett annat”. 

Med anledning av att förbundet har att följa LOs normalstadga i denna paragraf yrkar 

förbundsstyrelsen avslag på motion A9. 

 

§9 

I §9 mom 2. Förhandlingshjälp och andra förmåner, vill motionären i A10 ändra tiden för 

när medlem kan få förhandlingshjälp i tvister med sin arbetsgivare som uppkommit efter 

inträdet i förbundet från tre månader till en månad. Motion A11 och motion A12 tredje 

attsatsen vill att orden ”efter tre månaders medlemskap” stryks helt vilket skulle 

innebära att det inte skulle finnas någon karenstid alls för att få förhandlingshjälp för 

medlem som inträtt i förbundet. Motion A9 föreslår även att andra stycket i mom 2 

ändras till att det är avdelningsstyrelsen som kan besluta om undantag från karenstiden 

för ny medlem i förbundet. Motionerna A11 och A12 tredje attsatsen vill helt stryka 

andra stycket i mom 2. 

 

Regeln om tre månaders karenstid för att få hjälp att tvisteförhandla för ny medlem i 

förbundet har funnits sedan kongressen 1996. Den är en garant för att inte få 

medlemmar som enkom går med för att få hjälp då tvist uppkommit med arbetsgivaren 

för att sedan lämna förbundet. Ett borttagande av regeln skulle även kunna innebära att 

nyinträdd medlem ska få facklig rättshjälp i domstol från första dagen av sitt 

medlemskap. Det kan även innebära att ny medlem inträder under slutet av en månad 

men får inträdet beviljat från den första dagen i samma månad. Förbundet har då inte 
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registrerat medlemmen och kan inte kontrollera medlemskapet samtidigt som 

medlemmen har rätt till hjälp från första dagen i månaden. Att ny medlem har rätt till 

rådgivning i tvister och andra förmåner under de tre månader första månaderna 

kvarstår. Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionerna A10, A11 och A12 tredje att-

satsen. 

 

§11 

Motion A12 första och andra attsatsen vill införa en tremånaders utträdestid samt göra 

undantag för utträdestiden för övergång till annat förbund. Förbundet har tidigare haft 

en tre månader lång utträdestid. Kongressen 2008 ändrades utträdestiden från tre 

månader till att utträdet gällde månaden efter det att medlemmen begärt utträde. Det 

problem som uppstår vid att ha en utträdestid är att medlemmar inte betalar 

medlemsavgiften, dvs att de bristar ut sig och kostnader uppstår för att driva in icke 

betalda medlemsavgifter. Förbundsstyrelsens uppfattning är att den regeln om utträde 

månaden efter det att medlemmen begärt utträde fungerar och att vi inte ska ändra 

tillbaka till tre månaders uppsägningstid. Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionerna 

A12 första och andra attsatsen. 

 

§12 

I §12 mom 2. Övriga uteslutningsgrunder, föreslår förbundsstyrelsen ett nytt sista stycke. 

Det är ett förtydligande och flytt av textinnehållet i första stycket i nuvarande mom 3. 

Suspension. Detta för att tydliggöra att det är förbundsstyrelsen som fattar beslut om 

uteslutning enligt mom 2. Första stycket i nuvarande mom 3 stryks. 

 

I § 12 mom 6. Besvär, föreslår förbundsstyrelsen en konsekvensändring med hänvisning 

till att §25 Skiljemannaförfarande och § 23 Förbundsmöte är föreslagna att ändras. 

Innebörden blir att den som utesluts ur förbundet eller blivit suspenderad och som anser 

att beslutet inte är enligt stadgarna har rätt att hänskjuta tvisten till förbundsmötet för 

prövning. 
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§13 

Motion A13 föreslår att §13 mom 3. Skyldighet att söka arbete, tas bort ur stadgarna. 

Paragrafen återfinns i LOs normalstadgar. Historiskt tillkom den för att skydda förbundet 

om arbetsgivarsidan använde sig av lock-out för att minska fackföreningens styrka rent 

ekonomiskt. Det är inte ansvarsfullt att ändra stadgarna på denna punkt just nu när 

konfliktreglerna utreds och kan komma att förändras. Förbundsstyrelsen yrkar på avslag 

på motionen. 

 

§16 

Motion A14 vill att varje avdelning har minst en lokal avtalskonferens och att 

medlemmar ska kunna ha rätt att välja en annan avdelnings avtalskonferens om den 

geografiskt ligger närmare än den egna avdelningen. Motion A15 vill att förbundet 

säkerställer att alla medlemmar i alla branscher inom förbundet ges förutsättningar att 

kunna påverka sitt kollektivavtal genom att lämna in ändringsförslag samt att de mindre 

kollektivavtalen får egna avtalskonferenser. Lokala avtalskonferenser regleras i § 16 

mom 2. Lokala avtalskonferenser hålls i alla avdelningar och omfattar de kollektivavtal 

som finns inom förbundets verksamhetsområde. Alla medlemmar har idag möjlighet att 

lämna in motioner rörande alla de kollektivavtal som förbundet har. Förbundets 

avtalsråd ska enligt stadgarna, mom 3, delta på de lokala avtalskonferenserna. 

Förbundsstyrelsen kan inte se nyttan med att splittra upp avdelningarnas 

avtalskonferenser i fler mindre avtalskonferenser. Tanken är att de ska vara just lokala 

ute i avdelningarna och inte enkom för ett avtalsområde. Förbundsstyrelsen tror också 

på att medlemmar måste träffas över kollektivavtalsgränserna för att på så sätt få ett 

utbyte om olika verksamheter men också för en liktydighet gällande förslagen till 

avtalsyrkanden. Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionerna. 

 

Förslaget till textändring i §16 mom 6. Uppgörelser, är en ändring i enligt med LOs 

normalstadgar och är en av ”absoluterna”. Det innebär att förbundet är bundet av att ha 

likalydande text i förbundets stadgar som i LOs stadgar. Därav föreslår förbundsstyrelsen 

att mom. 5 Förbundsstyrelsen beslutar, tas bort och istället omformuleras i enlighet med 
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LOs stadgar och läggs under nya mom 6. Uppgörelser. 

 

Motion A16 föreslår att § 16 mom 8. Framställning lokalavtal, ändras så att det istället 

för förbundsstyrelsen är avdelningsstyrelsen som ska besluta om framställning till 

arbetsgivare om att upprätta, förändra eller säga upp lokalavtal. I förbundets stadgar 

krävs idag ett godkännande av förbundsstyrelsen att upprätta, förändra eller säga upp 

ett lokalavtal. Förbundsstyrelsen delar inte motionärens uppfattning att en sådan 

förändring skulle leda till ett utökat lokalt medbestämmande. Det är viktigt att 

verksamheten genomsyras av likabehandlingsprincipen, det vill säga att alla lokala avtal 

bedöms efter samma premisser och att det inte finns olika bedömningsgrunder för om 

ett lokalt avtal ska förändras eller sägas upp. Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen 

A16. 

 

Motion A17 vill ändra § 16 mom 9. Stridsåtgärder, att det är avdelningsstyrelsen istället 

för förbundsstyrelsen som ska kunna besluta om stridsåtgärder om en arbetsgivare 

vägrar att förhandla eller om förhandling inte leder till en uppgörelse. Om det är 

avdelningsstyrelsen som fattar beslutet så skulle §16 mom 10. Respekterad stridsåtgärd, 

kunna styrkas från stadgarna enligt motionären. Förbundsstyrelsen delar inte 

motionärens uppfattning att beslut om stridsåtgärd ska fattas av en avdelningsstyrelse. 

En ändring skulle inte utöka det lokala medbestämmandet i form av att 

avdelningsstyrelsen fattar beslutet. Om det saknas lokal facklig organisation på en 

arbetsplats är avdelningen den lokala organisationen. Det i sig innebär inte ett större 

inflytande i form av lokalt medbestämmande. Vidare bör den här typen av åtgärder 

beslutas enligt en likabehandlingsprincip vilket blir svårt att upprätthålla om varje 

avdelning ska fatta dess beslut. Förbundet är en juridisk person och vid felaktigt beslut 

och åtgärd kan skadeståndsskyldighet inträda. I sådant fall är förbundsstyrelsen ansvarig 

alldeles oavsett vilket beslut en avdelningsstyrelse har fattat. Förbundsstyrelsen yrkar 

avslag på motionen. 

 



11 
 

§17 

Förbundsstyrelsen är det högst beslutande organet mellan kongresserna enligt 

nuvarande stadgar. Med anledning av att förbundsstyrelsen föreslår att införa 

förbundsmöten, och om detta vinner bifall, föreslår förbundsstyrelsen en 

konsekvensändring i mom 1. Uppgift, till att i de fall inte stadgarna anger att det är 

förbundsstyrelsen som är förbundets högst beslutande organ så utövas det av 

förbundsmötet. 

 

Motionären i A18 föreslår att införa en rotationsprincip för ledamöterna i både 

förbundsstyrelsen och i förbundsstyrelsens arbetsutskott innebärande att en person inte 

kan väljas av kongressen fler än tre gånger i följd. Förbundsstyrelsen delar inte 

motionärens uppfattning att detta förslag skulle öka demokratin och att förbundet på så 

sätt kan ta tillvara på förtroendevaldas kompetens. I förbundet har alla medlemmar alltid 

haft rätt att nominera de personer som man anser har egenskaper och kvalifikationer för 

ett uppdrag. Med det här förslaget skulle denna möjlighet inskränkas innebärande att ett 

antal personer inte kan nomineras och väljas alldeles oavsett hur många nomineringar 

som hade lämnats. Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motion A18. 

 

I §17 mom 6. Ersättning, regleras förbundsstyrelsens produktionsledamöters arvode. 

Arvodet fastställs av kongressen. Motion A19 och A20 vill ta bort arvodet och ersätta det 

med att ersättning utgår för förlorad arbetsförtjänst. Motion A20 vill även att ett sänkt 

arvode ska spegla genomsnittslönen i branschen. Motion A21 vill fastställa 

produktionsledamöternas arvoden till 1,25 prisbasbelopp per år. Arvode till 

produktionsledamöterna i förbundsstyrelsen omfattar förlorad arbetsförtjänst för att 

delta på möten kopplat till uppdraget i förbundsstyrelsen, restid och tid för inläsning av 

handlingar. Alla produktionsledamöter behandlas lika gällande den ekonomiska 

ersättningen för uppdraget. Det ger också en tydlighet till den person som väljs till 

ledamot i förbundsstyrelsen vilka ekonomiska ramar man har att förhålla sig till. En 

ledamot har det yttersta ansvaret för hela förbundets verksamhet under 

kongressperioden och är den som ställs underfrågan om ansvarsfrihet. 
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Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionerna A19 – A21. 

 

§18 

Motion A22 och A23 vill ändra §18 mom 1. Anställning av styrelsefunktionärer, från att 

det är avgående förbundsstyrelse som fastställer lön och övriga villkor till att det ska vara 

kongressen som fastställer. Motion A22 vill även reglera att beslutet om lön och villkor 

tas innan val av förbundsstyrelsens arbetsutskott sker. Motion A24 vill att det på 

kongressen redovisas lön och övriga villkor för arbetsutskottet. Eftersom 

förbundsstyrelsen är avgående på kongressen har denna en friare roll att både utreda 

men har också inga bindningar till den förbundsstyrelse som ska väljas är detta en bra 

ordning att fastställa lön och övriga villkor på. När det gäller att redovisa lön och övriga 

villkor på kongressen så är det redan idag möjligt att få uppgift på vad enskilda 

styrelsefunktionärer har i lön och övriga villkor utan att det behövs ytterligare en 

redovisning på kongressen. Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionerna A22-A24. 

 

§20 

Förbundsstyrelsen föreslår i §20 mom 6. Delgivning avdelningarna, en 

konsekvensändring av att förbundsmöten införs innebärande att även 

förbundsmötesombud ska delges verksamhets- och revisionsberättelserna förutom 

samtliga avdelningar och kongressombud. 

 

§21 

Förbundsstyrelsen föreslår i §21 mom 3. Föredragning revisionsberättelse 

närvaroskyldighet, en konsekvensändring att vid kongress och förbundsmöte ska 

samtliga revisorer närvara. 

 

§22 

Förbundsstyrelsen föreslår en utökning av kongressperioden till att ordinarie kongress 

hålls vart fjärde år i §22 mom 2. Ordinarie och extra kongress. Anledningen är 

förbundsstyrelsens förslag att införa årliga förbundsmöten som ska hållas varje år vilket 
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kommer att vara det näst högst beslutande organet mellan kongresserna. Till 

förbundsmötena kommer medlemmar kunna skicka in motioner vilket innebär att man 

varje år istället för nu vart tredje år via motioner kan påverka förbundets verksamhet och 

inriktning.  

 

I §22 mom 4. Sammansättning och kompletteringsval, föreslår förbundsstyrelsen att 

antalet kongressombud ska vara 74 stycken. Detta är en konsekvens av förslaget att 

förbundsmötet ska bestå av 26 ombud. De 74 ombuden ska väljas avdelningsvis och för 

en kongressperiod. Motion A25 föreslår att antalet kongressombud ska vara 

ändamålsenligt antal och föreslår 80 stycken. Med anledning av att förbundsstyrelsen 

lagt förslag om 74 stycken kongressombud för att det ska sammanfalla med antalet 

ombud till förbundsmötet och totalt utgöra 100 stycken ombud på kongressen vart 

fjärde år yrkar förbundsstyrelsen avslag på motion A25. 

 

I §22 mom 5. Valkrets- och ombudsfördelning, föreslår förbundsstyrelsen ytterligare en 

konsekvensändring med anledning av införandet av förbundsmötet. Förslaget är att 

ombudsfördelningen beslutas av förbundsstyrelsen med ledning av avdelningarnas 

medlemsantal vid utgången av oktober månad året före kongressen ska hållas.  

 

I §22 mom 7. Valbarhetshinder, förslår förbundsstyrelsen som konsekvensändring att 

förbundsmötesombuden skrivs in i momentets första stycke. Förbundsstyrelsen föreslår 

en omskrivning av andra stycket innebärande att förbundets funktionärer har 

yttranderätt på kongressen. Förbundsrevisorer samt funktionär eller tjänsteman som är 

förbundsstyrelsens föredragande har yttrande- och förslagsrätt. 

 

I § 22 mom 11. Ansvarsfrihet, föreslår förbundsstyrelsen konsekvensändring av första 

stycket gällande antalet kongressombud till 74 stycken samt att berättelserna över 

verksamheten och den ekonomiska förvaltningen för de år mellan kongresserna ska 

föreläggas de valda kongressombuden. I momentets andra stycke skrivs in att förutom 

förbundsstyrelsen även förbundsmötet beviljas ansvarsfrihet.  
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I §22 mom 12. Val, föreslår förbundsstyrelsen att det skrivs in i stadgarna att ordinarie 

kongress även väljer ombud till förbundsmötet och suppleanter för dessa. 

 

§23 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att ta bort ansvarsfrihetsmötet som funnits i 

stadgarna sedan 2008 och istället inför årliga förbundsmöten. Förbundsmötet föreslås bli 

det näst högst beslutande organet mellan kongresserna. Den huvudsakliga uppgiften för 

förbundsmötet blir att diskutera och fastställa strategiskt kortsiktiga mål för förbundet, 

genomföra fyllnadsval samt behandla kongressuppgifter. Förbundsmötet ska inte 

behandla förändringar i förbundets stadgar utan det ska fortsättningsvis kongressen 

besluta om. I §23 mom tydliggörs förbundsmötets uppgift. Förutom sedvanliga beslut om 

ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och motionsbehandling ska förbundsmötet utvärdera 

föregående års verksamhet, upprätta årliga verksamhetsmål, behandla ärenden som 

förbundsstyrelsen hänskjutit till förbundsmötet, förrätta och fastställa kompletteringsval 

under kongressperioden samt utgöra överprövningsinstans av förbundsstyrelsebeslut. 

De 26 ombuden väljs för en ordinarie kongressperiod. Kongressen ska även välja 26 

suppleanter som inträder vid ordinarie ledamots förfall eller avgång enligt valordning 

som förbundsstyrelsen upprättat. Förbundsstyrelsens ledamöter, funktionärer och 

förbundets revisorer kan inte väljas till ombud på förbundsmötet. Förbundsstyrelsen 

lägger fram denna stadgeändring med en stark övertygelse om att detta är ett steg i rätt 

riktning mot en utökad demokrati i förbundet och som kommer att ge en kontinuerlig 

och bättre verksamhet i förbundet.  

 

§24 

I §24 mom 2. Uppgifter föreslår förbundsstyrelsen en redaktionell ändring av rubrikerna 

för att skapa en bättre struktur och tydlighet. 

 

Motion A26 föreslår att ordet årssammanträde byts ut mot ordet årsmöte. 

Förbundsstyrelsen yrkar bifall på motionen.  
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I §24 mom 3. Sammansättning, föreslår motionären i A27 att avdelningsstyrelsen ska 

bestå av tre ledamöter istället för minst fem ledamöter som regleras i stadgarna idag. 

Förbundsstyrelsen delar inte motionärens uppfattning. Att minska en avdelningsstyrelse 

till tre ledamöter och med den innebörden att dessa tre dessutom ska utgöra 

arbetsutskottet i avdelningen bestående av ordförande, sekreterare och kassör är minst 

sagt olyckligt. Det skulle minska demokratin i avdelningen och arbetsbördan för de tre 

ledamöterna skulle bli orimlig. Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motion A27. 

 

Motion A28 förslår att det ska vara avdelningsstyrelsen som utser kassören i 

avdelningsstyrelsen. Kassören i avdelningen utses idag av förbundsstyrelsen och är en 

del av en tjänst som funktionär. Avdelningsstyrelsen är ingen egen juridisk person och 

kan därför inte utse, anställa eller för den delen frånta en kassör sitt uppdrag. Det är 

endast förbundsstyrelsen som kan göra detta på grundval av att den är ställföreträdare 

för den juridiska personen. Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motion A28. 

 

I § 24 mom 3. Kompletteringsval, föreslår motion A29 att istället utse tre suppleanter till 

avdelningsstyrelsen ska avdelningen vid behov kunna utse suppleanter. 

Förbundsstyrelsen delar inte motionärens uppfattning. Det är viktigt för den 

demokratiska processen att årsmötet kan utse de personer som ska vara suppleanter till 

avdelningsstyrelsen. Om så inte skulle ske utan endast behovet vid den tidpunkt som 

årsmötet ligger skulle vara avgörande kan ett behov uppstå redan veckan efter årsmötet. 

Det måste finnas en förutsägbarhet i den demokratiska processen innebärande att alla 

medlemmar ska veta när, var och hur val till förbundets olika organ går till. 

Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motion A29.  

 

I §24 mom 3. Kompletteringsval, föreslår förbundsstyrelsen en redaktionell ändring att 

andra stycket som handlar om val av suppleanter till avdelningsstyrelsen flyttas till mom 

3. Nominering och val. Detta då det stycket har varit felplacerat. 

 

I §24 mom 3. Ersättning, föreslår förbundsstyrelsen att förbundsstyrelsen beslutar om 
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arvode till avdelningsstyrelsens ledamöter. Motion A30 och A31 föreslår att kongressen 

ska besluta att ta bort arvodena till avdelningsstyrelsen. Det är förbundsstyrelsen som 

har rätten att fatta beslut om arvoden då avdelningarna inte är egna juridiska personer 

och därför inte kan fatta egna ekonomiska beslut. Det är avdelningens årsmöte som 

sedan fattar beslut om fördelningen av avdelningsstyrelsens arvode. Förbundsstyrelsen 

yrkar avslag på motionerna. 

 

Vidare föreslår förbundsstyrelsen att meningen ”Avgående styrelseledamot eller 

suppleant kan återväljas.” tas bort. Motion A32 föreslår att meningen tas bort eller 

flyttas till passande ställe i stadgarna. Eftersom det i övrigt inte finns reglerat i stadgarna 

att ledamot eller suppleant i avdelningsstyrelsen inte skulle kunna omväljas fyller denna 

mening ingen funktion och kan därför tas bort. Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motion 

A32 med anledning av att meningen inte flyttas till annat ställe i stadgarna.  

 

I §24 mom 4 föreslår förbundsstyrelsen en redaktionell ändring att varje stycke i 

momentet får tillhörande rubrik. 

 

I §24 mom 6 föreslår förbundsstyrelsen även här en redaktionell ändring att tillhörande 

rubrik sätts ovan rätt stycke. Under rubriken Arvode förslår förbundsstyrelsen att 

nuvarande andra stycket tas bort. Anledningen är att avdelningen inte är en juridisk 

person och att det är förbundsstyrelsen som fattar de ekonomiska besluten. Det är också 

förbundsstyrelsen som ställs under ansvarsfrihet. Under rubriken Ansvar föreslås att 

ordet ”han” byts ut mot ordet ”denne”. 

 

I §24 mom 6 föreslår förbundsstyrelsen att andra stycket under rubriken Upphörande av 

uppdrag, och som inleds med orden ”Om avdelningsstyrelsen på grund av framställda 

anmärkningar…” flyttas till rubriken Arvode i samma moment och läggs in som tredje 

stycke. Anledningen är att stycket har varit felplacerat. 

 

Motionerna A33 och A34 vill ändra i §24 mom 7. Sammanträden, så att avdelningens 
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årsmöte ska äga rum innan den 31 januari. Förbundsstyrelsen föreslår att avdelningens 

årsmöte ska äga rum före februari månads utgång. Avdelningarna måste få en möjlighet 

att administrativt kunna hantera årsmötena och de handlingar som måste vara klara 

innan årsmötet men också att klubbarna ska hinna att hålla sina årsmöten före 

avdelningens årsmöte. Det är förbundsstyrelsens uppfattning att 31 januari är för kort tid 

men att innan februari månads utgång är fullt möjlig. Förbundsstyrelsen yrkar avslag på 

motionerna A33 och A34. 

 

I §24 mom 7. Kallelse, föreslår förbundsstyrelsen att ta bort punkten ansvarsfrihet med 

anledning av vad som tidigare anförts, det vill säga att avdelningen inte har något 

ekonomiskt ansvar utan detta åvilar förbundsstyrelsen. 

 

I §24 mom 8. Klubbar, föreslår förbundsstyrelsen en redaktionell ändring att 

underrubrikerna styrks att momentet endast har rubriken Klubbar.  

 

Motionen A35 föreslår att klubbstadgarna lyfts in i förbundets stadgar. Motionerna A36, 

A37, A38, A39 och A40 föreslår ändringar i klubbstadgarna. Eftersom klubbstadgarna, 

enligt förbundets stadgar, beslutas av förbundsstyrelsen är det förbundsstyrelsen som 

beslutar om ändringar. Det är förbundsstyrelsens uppfattning att det även 

fortsättningsvis är förbundsstyrelsen som ska besluta om klubbstadgarna. 

Klubbstadgarna som reglerar den lokala fackliga organisationen på arbetsplatsen kan inte 

hanteras vart fjärde år och heller inte så detaljerat om den lokala verksamheten är en del 

av förbundets stadgar. Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionerna A35-A40. 

 

Motion A41 vill införa ett nytt moment i §24 avseende att medlemmar på en arbetsplats 

ska kunna välja informationsombud och att detta ska vara ett förtroendeuppdrag. 

Förbundsstyrelsen delar inte motionärens uppfattning att detta skulle det göra det 

lättare att ha en kontakt på arbetsplatsen. Förtroendemannauppdrag regleras i lag och 

knyter an till förhandlingsrätt. Ett informationsombud kan aldrig ha förhandlingsrätt och 

skyddas inte av lag. Förbundsstyrelsen tror inte att det vare sig är ett enklare uppdrag 
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eller för den delen ger fler förtroendevalda på arbetsplatserna då uppdraget i sig inte ger 

några befogenheter att företräda sina arbetskamrater och heller inget skydd i uppdraget. 

Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motion A41. 

 

§25 

Förbundsstyrelsen föreslår i § 25 Skiljemannaförfarande, förändring i första stycket som 

är ett förtydligande om vilka som kan hänskjuta tvister med förbundet till 

skiljemannaförfarande enligt lagen om skiljeförfarande. I andra stycket föreslår 

förbundsstyrelsen att tvister gällande inträdesvägran eller uteslutning tas bort från §25 

och att istället kan dess frågor ställas till förbundsmötet. 

 

 

Vi föreslår kongressen besluta  

- att bifalla motionerna A1, A2 och A25 - Bifall 

- att avslå motionerna A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, 

A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, 

A35, A36, A37, A38, A39 och A40 - Avslag 
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Innehållsförteckning och sidnumrering  

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta 

- att bifalla Motion A2 

 

Motion: A2 

Motion ang. Stadgar 

Avd 55 Öst 

 

För att lättare kunna orientera sig i Stadgarna och på ett lättare sätt hitta paragraferna 

man eftersöker så behövs det finnas en innehållsförteckning och sidnumrering. 

Med anledning av att det i dag saknas i Stadgarna. 

 

 

Vi föreslår kongressen besluta  

- att det skall införas innehållsförteckning i stadgarna. - Bifall 

- att det skall införas sidnumrering i stadgarna - Bifall 
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§ 1 Förbundets namn och säte 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta 

- att avslå Motion A3 

 

Motion: A3 

Byte av namn på organisationen 

Filip Erici Seiborg, Avd 01 Väst 

 

Hotell- och restaurangfackets namn representerar inte branschen då det är fler som 

arbetar inom restaurang än inom hotell. 

 

Vi föreslår kongressen besluta  

- att förbundet byter namn till Restaurang- och hotellfacket. - Avslag 
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§ 2 Förbundets ändamål 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta 

- att avslå Motion A4 

 

Motion: A4 

Motion om stadgeändring i §2 Mom 2. 

Uppgifter 

Avd 01 Väst 

 

Idag står det så här under förbundets uppgifter 

”Förbundet ska därvid och i övrigt verka för en samhällsutveckling på grundval av 

politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet, jämställdhet och en 

feministisk grundsyn.” 

 

 

Vi föreslår kongressen besluta  

- att kongressen beslutar att ändra ovanstående text till följande, ”Hotell- och 

restaurangfacket är ett socialistiskt och feministiskt förbund och verkar för en 

samhällsutveckling på grundval av social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet 

och jämställdhet.” - Avslag 
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§ 3 Förbundets organisation 

Motion A5 har fel §-nr i attsatsen. Ska vara § 3. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta 

- att avslå Motion A5 

- att avslå Motion A6 

 

 

Motion: A5 

Beslutande organ i stadgarna 

Avd 01 Väst 

 

I §3 Förbundets organisation går att läsa följande: 

 

”Förbundets beslutande organ är 

1. Kongressen, 

2. Förbundsstyrelsen, 

Förbundets lokala verksamhet utövas av avdelningarna.” 

 

Vi tycker att den sista meningen är otydlig. Precis som att förbundets högst beslutande 

organ är kongressen och att förbundsstyrelsen är högsta beslutande organ mellan 

kongresser är avdelningsstyrelsen också ett beslutande organ. 
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Vi föreslår kongressen besluta  

- att följande text ersätter texten under §13 i stadgarna, ”Förbundets beslutande organ 

är 1. Kongressen 2. Förbundsstyrelsen 3. Avdelningsstyrelsen”. - Avslag 

 

Motion: A6 

Motion Ang. Stadgar § 3 

Avd 55 Öst 

 

Under § 3 som påvisar förbundets organisation, så finns det bara 2 beslutande organ 

inom organisationen; Kongressen och Förbundsstyrelsen. Om Stadgarna skall genomsyra 

hela förbundet skall alla beslutande organ i förbundets led vara nämnda. 

 

Med anledning av att inte hela förbundets beslutande organ innefattas av § 3 så yrkar vi 

på. 

 

 

Vi föreslår kongressen besluta  

- att texten i § 3 ändras till: § 3 Förbundets organisation, Förbundets beslutande organ är 

i fallande ordning: Kongressen, Förbundsstyrelsen, Avdelningsstyrelse, Klubbstyrelse. - 

Avslag 
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§ 4 Inträde 

 

Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta 

- att avslå Motion A7 attsats 1 

 

Motion: A7 

Säsongsmedlemmar  

Avd 05 Syd 

 

Att unga är de som är mest utsatta inom vår bransch är inget nytt för oss.  

En anställning inom vår bransch är oftast det första jobbet. Många unga vet inte i dag 

vilket fack de ska vara medlemmar i eller hur det blir medlemmar. Det kan även finnas 

utmaningar med att förstå vilka villkor som gäller på arbetsmarknaden och i vår bransch. 

Vi behöver hitta nya vägar till att organisera oss. Ett säsongsmedlemskap kan vara ett 

alternativ att fånga upp sommarjobbare och säsongsanställda under semesterperioden.  

 

 

Vi föreslår kongressen besluta  

- att förbundet inför ett säsongsmedlemskap för ungdomar. - Avslag 

- att ungdomsmedlemskapet betalas med ett engångsbelopp i början på säsongen utan 

karenstid. (Behandlas i B - Ekonomi: Utlåtande motion A7 (attsats 2) ) 
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§ 5 Medlemsavgifter 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta 

- att avslå Motion A8 

 

Motion: A8 

Ändring beslut av medlemsavgift 

Avd 02 Stockholm-Gotland 

 

Medlemsavgiftens storlek är en enormt viktig fråga som påverkar rekrytering av 

medlemmar och mängden verksamhet som avdelningarna kan utföra. 

Frågan är för viktig för att beslutas någon annanstans än i förbundets högst beslutande 

organ. 

 

 

Vi föreslår kongressen besluta  

- att ändra § 5 mom 1 andra stycket från "Månadsavgifter samt indelning i avgiftsklasser 

fastställs av förbundsstyrelsen." Till "Månadsavgifter samt indelning i avgiftsklasser 

fastställs av kongressen vid ordinarie kongress, ansvarsfrihetsmöte eller extrainsatt 

kongress". - Avslag 
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§ 8 Överflyttning mellan avdelningar 

och förbund 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta 

- att avslå Motion A9 

 

Motion: A9 

Motion om att ersättningsrätten 

förtydligas 

Avd 01 Väst 

 

Ersättningsrätten vid t.ex. konflikt kan förtydligas vad gäller rätten att tillgodoräkna sig 

tid när en byter från ett annat förbund. Motionärerna vill tydliggöra att det gäller vid 

byte av annat LO-förbund. 

 

I §8 mom 2 går att läsa följande; 

 

Medlem i förbundet har rätt och skyldighet att utan särskild avgift överflytta sitt 

medlemskap till annat förbund, om medlemmen antingen fått anställning inom det nya 

förbundets verksamhetsområde eller av annat skäl ska tillhöra detta på grund av LO-

beslut.  
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Vi föreslår kongressen besluta  

- att stycket i §8 mom 2 ändras till följande ”Medlem i förbundet har rätt och skyldighet 

att utan särskild avgift överflytta sitt medlemskap till annat LO-förbund, om medlemmen 

antingen fått anställning inom det nya förbundets verksamhetsområde eller av annat 

skäl ska tillhöra detta på grund av LO-beslut.” - Avslag 

 

§ 9 Medlems rättigheter och förmåner 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta 

- att avslå Motion A10 

- att avslå Motion A11 

- att avslå Motion A12 attsats 3 

 

Motion: A10 

En månads karens 

Avd 01 Väst 

 

Idag har förbundet en karenstid på tre månader för nya medlemmar innan de kan få 

hjälp med tvisteförhandlingar. Motionärerna vill ändra karensen till en månad för att fler 

medlemmar ska få möjlighet till hjälp tidigare. Att tidigt kunna få hjälp av fackföreningen 

bidrar till en positiv bild av förbundet och kan även bidra till att vi får fler medlemmar. Vi 

ser även att det är lämpligt om avdelningsstyrelsen beslutar om eventuell dispens 

gällande karensen. 
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Vi föreslår kongressen besluta  

- att följande mening under §9 mom 2 ”Därutöver kan medlem, efter tre månaders 

medlemskap, beviljas förhandlingshjälp i tvister med sin arbetsgivare som uppkommit 

efter medlemmens inträde i förbundet. Förbundsstyrelsen kan besluta att medlem 

erhåller hjälp, utan att kravet på tre månaders medlemskap är uppfyllt” ersätts med 

följande, ”Därutöver kan medlem, efter en månads medlemskap, beviljas 

förhandlingshjälp i tvister med sin arbetsgivare som uppkommit efter medlemmens 

inträde i förbundet. Avdelningsstyrelsen kan besluta att medlem erhåller hjälp, utan att 

kravet på en månads medlemskap är uppfyllt.” - Avslag 

 

 

Motion: A11 

Har vi verkligen råd att inte företräda 

våra medlemmar?  

Avd 02 Stockholm-Gotland 

 

När vi nu vet att väldigt många av våra medlemmar lämnar oss efter väldigt kort tid av 

medlemskap är det dags att börja fundera över om den inskrivna karenstiden i våra 

stadgar verkligen finns där till vår fördel. Att gång på gång neka medlemmar 

förhandlingshjälp pga. av att de inte varit medlemmar längre tid än tre månader kommer 

inte att ge oss fler medlemmar. Tvärtom. De som inte får hjälp kommer att gå ur och tala 

om för sina kollegor i branschen, som vi vill organisera, att ”HRF företräder ändå inte sina 

medlemmar”.  
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Vi föreslår kongressen besluta  

- att I stadgarna §9 mom 2 första stycket, stryka texten ”, efter tre månaders 

medlemskap,” samt stryka hela andra stycket som lyder ”Förbundsstyrelsen kan besluta 

att medlem erhåller hjälp, utan att kravet på tre månaders medlemskap är uppfyllt.” - 

Avslag 

 

Motion: A12 

Karenstid för facklig hjälp 

Avd 02 Stockholm-Gotland 

 

Idag har vi en karenstid för nyblivna medlemmar. Man måste ha varit medlem i 3 

månader innan man kan få facklig hjälp. 

En regel som införts för att hindra att folk blir medlemmar först när de får problem. 

Samtidigt har den här regeln blivit ett hinder i medlemsrekryteringen. Vi skulle kunna 

växa snabbare om någonting gjordes åt karenstiden.  

Samtidigt vill vi inte ha svängdörrar in och ut ur förbundet så fort det blir problem på 

jobbet. Därför måste vi se över karenstiden. 

 

 

Vi föreslår kongressen besluta  

- att 3 månaders utträdestid införs (Behandlas i § 11 Utträde) 

- att undantag för utträdestiden görs för övergång till annat LO-förbund (Behandlas i § 11 

Utträde) 
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- att under §9 mom 2 "därutöver kan medlem, efter tre månader beviljas 

förhandlingshjälp i tvister med arbetsgivare som uppkommit efter medlemmens inträde i 

förbundet. "Stryka" efter tre månades medlemskap. - Avslag 

 

 

§ 11 Utträde 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta 

- att avslå Motion A12 attsats 1 

- att avslå Motion A12 attsats 2 

 

Motion: A12 

Karenstid för facklig hjälp 

Avd 02 Stockholm-Gotland 

 

Idag har vi en karenstid för nyblivna medlemmar. Man måste ha varit medlem i 3 

månader innan man kan få facklig hjälp. 

En regel som införts för att hindra att folk blir medlemmar först när de får problem. 

Samtidigt har den här regeln blivit ett hinder i medlemsrekryteringen. Vi skulle kunna 

växa snabbare om någonting gjordes åt karenstiden.  

Samtidigt vill vi inte ha svängdörrar in och ut ur förbundet så fort det blir problem på 

jobbet. Därför måste vi se över karenstiden. 
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Vi föreslår kongressen besluta  

- att 3 månaders utträdestid införs - Avslag 

- att undantag för utträdestiden görs för övergång till annat LO-förbund - Avslag 

- att under §9 mom 2 "därutöver kan medlem, efter tre månader beviljas 

förhandlingshjälp i tvister med arbetsgivare som uppkommit efter medlemmens inträde i 

förbundet. "Stryka" efter tre månades medlemskap. (Behandlas i § 9 Medlems 

rättigheter och förmåner) 

 

 

 

§ 13 Ersättning vid konflikt 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta 

- att avslå Motion A13 

 

Motion: A13 

Motion om skyldighet att söka arbete 

under strejk 

Hotell Gothia klubb, Avd 01 Väst 

 

I förbundets stadgar §13 mom 3 går att läsa följande: 



32 
 

 

”Medlem, som är indragen i konflikt enligt mom 1, är skyldig att söka arbete. Vägrar 

medlem att ta erbjudet lämpligt arbete har denne förverkat rätten till ersättning för så 

lång tid av konflikten som det erbjudna arbetet beräknas pågå. 

 

Den som erhåller arbete på annan ort kan efter beslut av förbundsstyrelsen få resebidrag 

till ett belopp motsvarande högst tre veckors konfliktersättning. Sådan medlem kan inte 

nytt på uppbära konfliktersättning förrän tidigast efter utgången av den period 

resebidraget omfattar.” 

 

Vi tycker inte att detta längre är relevant att ha med i stadgarna. 

 

 

Vi föreslår kongressen besluta  

- att mom 3 §13 tas bort ur stadgarna - Avslag 

 

 

 

§ 16 Avtalsrörelser och förhandlingar 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta 

- att avslå Motion A14 

- att avslå Motion A15 

- att avslå Motion A16 

- att avslå Motion A17 
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Motion: A14 

Inflytande är viktigt! 

Sara Astner, Avd 27 Mitt 

 

Tidigare har alla medlemmar haft rätt att motionera till särskild avtalskonferens. Nu har 

vi istället lokala avtalskonferenser och möjlighet att skicka in ändringsförslag via 

hemsidan. Jag tycker att demokratin hamnar lite på efterkälken. Dels har inte alla 

medlemmar möjlighet att vara med på de lokala avtalskonferenserna. Västerås kan inte 

räknas som lokalt för den som bor i Sundsvall eller Örnsköldsvik. 

 

Vi föreslår kongressen besluta  

- att lokala avtalskonferenser ska vara lokala. Minst en i varje avdelning. - Avslag 

- att medlemmen ska fortsätta ha rätt att välja en avtalskonferens i annan avdelning om 

den ligger närmare geografiskt - Avslag 

 

 

Motion: A15 

Alla medlemmar är viktiga! 

Sara Astner, Avd 27 Mitt 

 

Fokus under avtalsrörelsen ligger naturligt på Gröna Riks avtalet och Visita. Känslan är 

ganska stark hos mig och fler att de mindre avtalen glöms bort. Bingoavtalet exempelvis. 

Medlemmarna har rätt att lämna in ändringsförslag på hemsidan men i senaste 

avtalsrörelsen hade medlemmarna som går under bingoavtalet inte någon möjlighet att 
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lämna in förslag på förändringar de ville ha i avtalen för 2017-2020.  

Förslagen kunde inte lämnas in under den tid hemsidan var öppen för Gröna riksens 

ändringringsförslag. Bingoavtalet för 2017 var inte klart då. Det är svårt att lämna in 

förslag på ett avtal en inte vet hur det ser ut.  

Det är extremt olyckligt att de mindre avtalen inte fick med omställningstiden vid hyvling 

som vi alla, Gröna riksare, bingoanställda och alla andra som stod på barrikaderna och 

stred hårt för när det vankades konflikt på hotellen runt om i landet. Känns trist att HRF 

behandlar sina medlemmar olika. Det skapar oro bland personalen i landets bingohallar. 

 

 

Vi föreslår kongressen besluta  

- att HRF säkerställer att alla medlemmar i alla branscher ges förutsättningar att vara 

med och påverka sitt kollektivavtal genom att lämna in ändringsförslag - Avslag 

- att HRF ger alla medlemmar chans att påverka sina avtal genom att de mindre avtalen 

har egna avtalskonferenser. - Avslag 

 

 

Motion: A16 

Avdelningen beslutar om lokala avtal 

Avd 01 Väst 

 

Enligt förbundets stadgar §16 mom 8 krävs ett godkännande av förbundsstyrelsen 

gällande upprättande eller uppsägning av lokalt kollektivavtal. Motionärerna ser en 

möjlighet ser en möjlighet att öka det lokala medbestämmandet genom att 

avdelningsstyrelsen fattar beslut om att upprätta och säga upp lokala kollektivavtal. 
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Vi föreslår kongressen besluta  

- att hela texten under §16 mom 8 ersätts med följande text, ”Framställning till 

arbetsgivare om att upprätta, förändra eller säga upp lokalavtal ska godkännas av 

avdelningsstyrelsen.” - Avslag 

 

 

Motion: A17 

Avdelningen beslutar om lokala 

stridsåtgärder 

Hotell Gothia klubb, Avd 01 Väst 

 

Enligt förbundets stadgar §16 mom 9 bestämmer förbundsstyrelsen över beslutet att 

använda sig av stridsåtgärder för att exempelvis teckna lokala kollektivavtal. 

Motionärerna ser här en möjlighet att öka det lokala medbestämmandet genom att 

avdelningsstyrelsen fattar beslutet om och när stridsåtgärder ska vidtas. Vidare anser vi 

att §16 mom 10 gällande meddelande om stridsåtgärd från förbundsstyrelsen inte 

behövs då beslut om lokal stridsåtgärd beslutas av avdelningsstyrelsen. 

 

 

Vi föreslår kongressen besluta  

- att mom 10 under §16 tas bort ur stadgarna - Avslag 

- att texten efter första stycket under §16 mom 9 ersätts med följande text, "Utfaller 

denna så att två tredjedelar av berörda medlemmar röstar för stridsåtgärder kan 

begäran om sådana åtgärder göras hos avdelningsstyrelsen, som beslutar om och när 
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stridsåtgärder ska vidtas. Avdelningsstyrelsen har oberoende av begäran rätt att besluta 

om och verkställa stridsåtgärder. Motsvarande rätt tillkommer avdelningsstyrelsen ifråga 

om sympatiåtgärder." - Avslag 

 

 

§ 17 Förbundsstyrelsen 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta 

- att avslå Motion A18 

- att avslå Motion A19 

- att avslå Motion A20 

- att avslå Motion A21 

 

Motion: A18 

Rotation för förbundsstyrelsen 

Avd 01 Väst 

 

Hotell- och restaurangfacket ska fostra fler fackföreningskämpar! Förbundet kan 

underlätta för demokratin genom att införa en rotationsprincip där vi kontinuerligt 

släpper fram nya förtroendevalda till förbundsstyrelsen och dess arbetsutskott. Genom 

rotation delar vi på uppdragen och förbundet kan ta tillvara på våra förtroendevaldas 

kompetens på fler områden i förbundet. 
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Vi föreslår kongressen besluta  

- att Hotell- och restaurangfacket inför en rotationsprincip där representanter i 

förbundsstyrelsen och förbundsstyrelsens arbetsutskott inte kan väljas av kongressen 

fler än tre gånger i följd - Avslag 

 

Motion: A19 

Motion om stadgeändring gällande § 17 

Förbundsstyrelsen mom 6 Ersättning 

Avd 01 Väst 

 

Att representera medlemmarna i förbundsstyrelsen är ett av de finaste uppdragen man 

kan ha i förbundet. Det är därför viktigt att våra medlemmar kan identifiera sig med 

förbundsstyrelsens representanter och den ersättning de får för uppdraget. 

Förtroendevalda ska inte tjäna mer än våra medlemmar på förtroendeuppdrag utan leva 

som vi lär och därmed inte ta ut något arvode för uppdraget. 

 

 

Vi föreslår kongressen besluta  

- att texten under mom 6 Ersättning ersätts till följande, ”Förbundsstyrelsens 

produktionsledamöter erhåller inget arvode utan uppbär ersättning för förlorad 

arbetsförtjänst.” - Avslag 
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Motion: A20 

Sänkt arvoden för FS ledamöter  

Avd 05 Syd 

 

Jag är stolt över vår fackförening, utan den hade vi inte haft det samhälle vi har i dag. 

Styrkan med fackföreningen är att vi ständigt i demokratisk anda har utvecklats och 

förnyats. Vi har via aktiva medlemmar och duktiga förtroendevalda varit relevanta och 

en grundpelare i det vi kallar svenska modellen. Vi har förändrats mycket under våra 100 

år, vi måste fortsätta förändra oss och utveckla oss. Vi får aldrig bli inaktuella. Därför 

behöver vi i stort och smått ständigt titta på oss själva och fundera på hur andra ser på 

oss. Vi anser att modellen med arvoden har haft ett syfte men att det nu behövs en 

förändring. Vi behöver fundera på om det är trovärdigt och behövligt med arvoden för 

de styrelser vi blir valda till. Jag ser en tydligare koppling till förtroendeuppdraget om vi 

ersätter arvoden med förlorad arbetsförtjänst. Då garanterar vi att alla oavsett 

förutsättningar kan ta ledigt med förlorad arbetsförtjänst för de uppdrag vi väljs till. Vi 

måste även fundera på vad begreppet arvoden signalerar, det är på tiden att vi bryter 

och inför något nytt.  

 

 

Vi föreslår kongressen besluta  

- att Arvoden för styrelsearbete tas bort till förmån för förlorad arbetsförtjänst. - Avslag 

- att Ett sänkt arvode som speglar genomsnittslönen inom vår bransch - Avslag 
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Motion: A21 

Produktionsledamöternas arvoden 

Avd 20 Nord 

 

HRF:s ekonomi går på knäna. Vi måste se över alla kostnader för att kunna prioritera 

verksamhet. En produktionsledamot i förbundsstyrelsens arvode är 1,75 prisbasbelopp 

per år och 0,75 prisbasbelopp av det arvodet beräknas ska täcka förlorad arbetsförtjänst 

för uppdraget. Det räknar in mötesdagar för både fysiska möten och telefonmöte samt 

inläsningstid. Alltså får en produktionsledamot 1 prisbasbelopp per år i rent arvode för 

sitt uppdrag. Det tycker vi är för högt.  

 

Vi anser att arvode för produktionsledamot på 1,25 prisbasbelopp per år räcker gott och 

väl. Då får alltså varje produktionsledamot 0,5 prisbasbelopp eller 22 750 per år i rent 

arvode. Det både räcker och blir över. Det skulle spara förbundet över ½ MILJON per 

kongressperiod som skulle kunna gå till verksamhet med större medlemsnytta. 

 

Förbundet har vänt på alla stenar för att vända den dåliga ekonomin. Varför ska 

förbundsstyrelsen vara undantagen? 

 

 

Vi föreslår kongressen besluta  

- att produktionsledamöternas arvoden ska vara 1,25 prisbasbelopp per år. – Avslag 
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§ 18 Förbundets funktionärer 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta 

- att avslå Motion A22 

- att avslå Motion A23 

- att avslå Motion A24 

 

Motion: A22 

Ersättning för förbundsstyrelsens 

arbetsutskott  

Avd 05 Syd 

 

Förbundsordförande, vice ordförande samt avtalssekreterare väljs för en kongressperiod 

av 

ordinarie kongress och utgör förbundets arbetsutskott. Lön och övriga villkor för dessa 

funktionärer fastställs av avgående förbundsstyrelse. Vi yrkar på en stadgeändring där 

kongressen istället beslutar om arbetsutskottets arvoden.  

 

 

Vi föreslår kongressen besluta  

- att lön och övriga villkor för arbetsutskottet fastställs av kongressen. - Avslag 
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- att kongressen beslutar om förbundets arbetsutskotts ersättningar innan valet av 

förbundsstyrelsens arbetsutskott sker. - Avslag 

 

Motion: A23 

Motion om stadgeändring gällande 

redovisning av arbetsutskottets 

inkomster §18 Förbundets funktionärer 

Avd 02 Stockholm-Gotland 

 

Idag anser jag inte att det finns tillräckligt med transparens i hur deras löner och villkor 

fastställs och redovisas. Det kan även idag anses eller uppstå jäv i sättet hur dessa löner 

och villkor sätts. 

 

 

Vi föreslår kongressen besluta  

- att ändra texten under §18 mom 1 Anställning av styrelsefunktionärer till följande, 

”Förbundsordförande, vice ordförande samt avtalssekreterare väljs för en 

kongressperiod av ordinarie kongress och utgör förbundets arbetsutskott. Lön och övriga 

villkor för dessa funktionärer fastställs av kongressen. - Avslag 
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Motion: A24 

Motion om stadgeändring gällande 

redovisning av arbetsutskottets 

inkomster §18 Förbundets funktionärer 

Avd 01 Väst 

 

Motionärerna vill att det ska tydliggöras vad arbetsutskottet har för lön, arvoden och 

annan ersättning på kongressen. Medlemmarna i förbundet har rätt att skaffa sig en 

uppfattning om förbundets högsta representanters inkomster.  

 

Vi föreslår kongressen besluta  

- att ändra texten under §18 mom 1 Anställning av styrelsefunktionärer till följande, 

”Förbundsordförande, vice ordförande samt avtalssekreterare väljs för en 

kongressperiod av ordinarie kongress och utgör förbundets arbetsutskott. Lön och övriga 

villkor för dessa funktionärer fastställs av avgående förbundsstyrelse. Vidare ska lön, 

samtliga arvoden och annan ersättning för funktionärerna i arbetsutskottet redovisas på 

kongressen. - Avslag 
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§ 22 Kongressen 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta 

- att avslå Motion A25 

 

Motion: A25 

Färre kongressombud 

Avd 20 Nord 

 

HRF är inte 62 000 medlemmar längre. För avdelningarna förekommer problem att få 

ihop tillräcklig mängd kongressombud samt suppleanter. Vi tycker mängden 

kongressombud bör minskas för att vara i paritet med medlemsantalet och 

organisationens kapacitet. Samtidigt tillräckligt stor för att bibehålla ett tillräckligt 

demokratiskt inflytande.  

 

 

Vi föreslår kongressen besluta  

- att antalet kongressombud minskas till ändamålsenlig nivå. - Avslag 

- att antalet kongressombud minskas till 80 ombud. - Avslag 
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§ 24 Avdelningarna 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen besluta 

- att bifalla Motion A26 

- att avslå Motion A27 

- att avslå Motion A28 

- att avslå Motion A29 

- att avslå Motion A30 

- att avslå Motion A31 

- att avslå Motion A32 

- att avslå Motion A33 

- att avslå Motion A34 

- att avslå Motion A35 

- att avslå Motion A36 

- att avslå Motion A37 

- att avslå Motion A38 

- att avslå Motion A39 

- att avslå Motion A40 

- att avslå Motion A41 
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Motion: A26 

Ändra årssammanträde till årsmöte 

Avd 01 Väst 

 

Vi vill vara ett inkluderande förbund med engagerande och delaktiga medlemmar. Våra 

stadgar ska självklart vara formella och tydliga därför är det dags att använda ett ord för 

årsmöte i stadgarna. 

 

 

Vi föreslår kongressen besluta  

- att årssammanträde ersätts med årsmöte på samtliga ställen i förbundets stadgar. - 

Bifall 

 

 

Motion: A27 

Motion ang. stadgarna §24 mom 3 

sammansättning 

Avd 55 Öst 

 

Vi har under ett flertal år sett hur svårt det är att få förtroendevalda till 

avdelningsstyrelsen. Vad det beror på, kan vara många orsaker t.ex. Svårt att få ledigt, 

vill inte sätta sina arbetskamrater i klistret när man är borta samt att det känns som det 

är mycket arbete som skall göras under året och känner att tiden inte räcker till. Trots 
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hjälp från avdelningens anställda. Vi har under året sett många av våra kamrater lämna 

uppdraget i styrelsen och skulle därför vilja öppna upp möjligheten till en förändring i 

både styrelsens sammansättning och arbete. 

 

 

Vi föreslår kongressen besluta  

- att avdelningens styrelse ska bestå av udda antal, dock minst tre ledamöter. - Avslag 

- att det i styrelsen ska finnas ordförande, kassör och sekreterare. - Avslag 
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Motion: A28 

Avdelningen utser kassör 

Avd 01 Väst 

 

I föreningens stadgar står det idag att förbundsstyrelsen utser avdelningens kassör. 

Motionärerna ser en möjlighet att öka det lokala medbestämmandet genom att 

avdelningsstyrelsen utser avdelningens kassör. 

 

 

Vi föreslår kongressen besluta  

- att ersätta meningen ”Avdelningens kassör utses av förbundsstyrelsen” i §24 mom 3 

Nominering och val till följande, ”Avdelningens kassör utses av avdelningsstyrelsen”. - 

Avslag 

 

 

Motion: A29 

Motion ang. stadgarna §24 mom 3 

Kompletteringsval 

Avd 55 Öst 

 

Det är svårt att rekrytera förtroendevalda och vi anser att det inte ska vara ett krav att 

välja suppleanter till styrelsen, utan en valfrihet om det finns tillräckligt med kandidater. 

I och med det slipper avdelningarna att ha vakanta platser som ändå inte kan tillsättas. 
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Detta kan öppna upp för ett större engagemang bland medlemmar och förtroendevalda 

som vill engagera sig och fördjupa sig i vissa delar av styrelsens/avdelningens arbete utan 

att behöva ta på sig ett uppdrag i avdelningsstyrelsen. 

 

Vi föreslår kongressen besluta  

- att det vid behov kan utses suppleanter. - Avslag 

- att i samma ordning som stadgas för val av ledamöter väljs suppleanter. - Avslag 

 

Motion: A30 

Motion om stadgeändring gällande 

beslut om arvode till avdelningsstyrelse 

§24 Avdelningarna mom 3. 

Avd 01 Väst 

 

Att representera medlemmarna genom att sitta i en avdelningsstyrelse är ett 

hedersuppdrag som inte ska kräva ett särskilt arvode. Förtroendevalda på våra 

arbetsplatser uppbär inget extra arvode även om de ofta lägger tid på obetalt fackligt 

arbete utanför arbetsplatsen. Det finns därför ingen anledning att förtroendevalda i 

avdelningsstyrelsen får ett särskilt arvode för att representera medlemmarna på 

avdelningsnivå. 

 

 

Vi föreslår kongressen besluta  

- att ta bort rubriken Ersättning samt tillhörande text i §24 mom 3. - Avslag 
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Motion: A31 

Arvode för avdelningsstyrelse 

Avd 20 Nord 

 

Ett uppdrag i avdelningsstyrelsen är ett fint uppdrag. Man har ansvar och stora 

möjligheter att verka fackligt i sin avdelning. Uppdraget menar vi dock inte är 

betungande nog för att det ska utgå ett arvode utöver förlorad arbetsförtjänst.  

 

 

Vi föreslår kongressen besluta  

- att ta bort avdelningsstyrelsens arvoden. - Avslag 

Motion: A32 

Motion angående förändring av 

stadgarna §24 mom 3 Ersättning 

Avd 55 Öst 

 

Under denna punkt i stadgarna har det krupit in en mening som vi inte ser varför den 

skall vara där. Det handlar om sista meningen under Ersättning som lyder 'Avgående 

styrelseledamot eller suppleant kan återväljas'. 

 

 

Vi föreslår kongressen besluta  

- att meningen stryks alternativt flyttas till ett stycke där den är mer passande. - Avslag 
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Motion: A33 

Tidigare årsmöten 

Avd 02 Stockholm-Gotland 

 

Vi vill kunna tidigarelägga avdelningarnas årsmöten för att komma igång tidigare med 

verksamhet. 

 

 

Vi föreslår kongressen besluta  

- att det i stadgarna regleras så att avdelningarnas årsmöten ska vara utförda senast den 

31 januari. - Avslag 

 

Motion: A34 

Tidigare årsmöten 

Avd 01 Väst 

 

Vi vill kunna tidigarelägga avdelningarnas årsmöten för att komma igång tidigare med 

verksamhet.  

Vi yrkar därför: 

 

 

Vi föreslår kongressen besluta  

- att det i stadgarna regleras så att avdelningarnas årsmöten skav vara utförda senast 31 

januari. - Avslag 
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Motion: A35 

Motion ang. Stadgar § 24 mom 8 Klubbar 

Avd 55 Öst 

 

Under § 24 mom 8 som handlar om Klubbar vill vi ha in allt som rör klubbarnas 

verksamhet. För att på så sätt få en övergripande blick av hela förbundet. Är hela 

förbundets stadgar i ett och samma dokument så blir det en helhetsbild av hela 

förbundet och inte bara en del av det. 

 

 

Vi föreslår kongressen besluta  

- att klubbstadgarna lyfts in i Förbundsstadgarna under § 24 mom 8. - Avslag 

 

Motion: A36 

Fackklubb med flera fack 

Lena Åman, Avd 27 Mitt 

 

Idag finns ett gemensamt kollektivavtal med Fastighets inom Folketshus/Folkets park. 

Trots detta går det inte att bilda en gemensam fackklubb på arbetsplatsen bestående av 

medlemmar från den olika facken.  

Det går att bilda samverkansgrupp med platsombud och skyddsombud. Men det ger inte 

samma kraft som en arbetsplatsklubb.  

Eftersom man förhandlar på samma kollektivavtal borde detta vara en självklar 

förutsättning.  
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Vi föreslår kongressen besluta  

- att HRF ändrar sina stadgar så det blir möjligt att bilda fackklubb tillsammans med 

andra fackförbund på arbetsplatser där man har gemensamt kollektivavtal. - Avslag 

- att HRF verkar för att de fackförbund som de har gemensamt kollektivavtal med också 

ändrar sina stadgar i samma syfte om det finns ett hinder för det i dessa. - Avslag 

 

Motion: A37 

Årsmöte för klubbar senast den 31/1 

Hotell Gothia klubb, Avd 01 Väst 

 

Vi vill ändra sista datum för årsmöte i klubbstadgarna till den 15/1 för att möjliggöra för 

klubbar och avdelningar att komma igång tidigare med verksamhetsarbetet. 

 

 

Vi föreslår kongressen besluta  

- att det andra stycket under mom 4 Klubbmöte ändras till följande, ”Klubbstyrelsen ska 

kalla till minst två medlemsmöten under verksamhetsåret. Klubbens årsmöte ska hållas 

senast den 15 januari.” - Avslag 
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Motion: A38 

Klubbkassan till klubbarna 

Avd 01 Väst 

 

Idag förvaltar förbundet HRF-klubbarnas klubbkassor. Vi vill själva få möjlighet att 

förvalta vår klubbkassa. Det är dags att klubbarna själva ansvarar för sina klubbkassor. 

 

 

Vi föreslår kongressen besluta  

- att ändra första stycket under mom 6 Ekonomi till ”Klubbens ekonomiska tillgångar kan 

förvaltas av klubben och ska användas i syfte att främja en god sammanhållning mellan 

medlemmarna inom klubben. - Avslag 

- att klubbarna själva har möjlighet att utse kassörer och revisorer för att förvalta 

klubbens tillgångar - att ändra sista stycket under mom 6 Ekonomi till ”Klubbens 

ekonomiska ställning redovisas månadsvis samt på årsmötet. Klubbens kassör ansvarar 

för att bevaka och till klubben redovisa dess ekonomiska ställning.” - Avslag 

 

Motion: A39 

Motion om arbetsplatsombud 

Hotell Gothia klubb, Avd 01 Väst 

 

Texten gällande arbetsplatsombud i förbundets klubbstadgar behöver uppdateras för att 

bli relevanta för samtliga arbetsplatser som finns i förbundet. 
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Vi föreslår kongressen besluta  

- att ändra texten i klubbstadgarna under mom 7 Arbetsplatsombud till nedanstående 

följande, ”På arbetsplatsen kan medlemmarna utse arbetsplatsombud. Valet sker med 

enkel majoritet och mandatperioden ska vara två år. Avdelningsstyrelsen beslutar om 

omfattningen av förhandlingsmandatet. Finns det på arbetsplatsen en klubb bör även 

klubbstyrelsen besluta om omfattningen av förhandlingsmandatet. Anmälan av lokalt 

facklig förtroendevald görs skriftligt från avdelningen till arbetsgivaren.” - Avslag 

 

Motion: A40 

Motion om anteckningar i våra 

klubbstadgar 

Hotell Gothia klubb, Avd 01 Väst 

 

De två sista sidorna i klubbstadgarna består av en anteckningsdel som vi föreslår 

kongressen att ta bort. 

 

 

Vi föreslår kongressen besluta  

- att de två sista sidorna för anteckningar tas bort ur klubbstadgarna. - Avslag 
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Motion: A41 

Motion angående Informationsombud 

Avd 55 Öst 

 

För att kunna få fler som engagerar sig som förtroendevalda vill vi ha in ett nytt moment 

där det går att välja ett Informationsombud. Ett enklare uppdrag där man bli HRF:s 

kontakt på arbetsplatsen, tar emot post och förmedlar information till medlemmarna.  

Det här kan vara en möjlighet att få människor att växa in i ett större engagemang och 

uppdrag. 

 

 

Vi föreslår kongressen besluta  

- att det läggs till ett nytt mom - Informationsombud. - Avslag 

- att det skall räknas som ett förtroendeuppdrag. - Avslag 

- att det tas fram en uppdragsbeskrivning på det nya uppdraget. - Avslag 

 

 

 


