
Protokoll 

fört vid Verksamhetskrets 1, El-ettans, årsmöte 2016-04-14 på Konferens 

Vimpeln, Solna. 

1. Mötets öppnande 

 Verksamhetsledaren Daniel Lundin öppnar årsmötet. 

2. Inbjudna gäster 

Jurister från juristförsäkringsbolaget Help Försäkring, till vilket samtliga 

medlemmar i Elektrikerförbundet är kollektivt anslutna, informerar om sin 

verksamhet och försäkringens omfattning  

3. Fastställande av dagordning 

 Årsmötet fastställer dagordningen 

4.  Val av mötespresidium 

a) Årsmötet väljer Jonas Wallin att som ordförande leda årsmötet 

 b) Årsmötet väljer Percy Kindahl till sekreterare för årsmötet 

5.  Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare 

a) Årsmötet väljer Johan Berglund och Claes Melkersson att justera      

årsmötesprotokollet samt att vara rösträknare 

b) 45 ombud för klubbarna har avprickats på närvarolistan. 

Daniel Lundin föreslår att samtliga på årsmötet närvarande deltagare ska anses 

ha rösträtt. Anledningen är att VK 1 har uppmanat klubbarna att utse delegater 

till årsmötet, detta som ett försök att, genom införande av ett representativt 

demokratiskt system, få till en ökad närvaro på årsmöten. Utöver de redan på 

närvarolistan avprickade, är samtliga övriga deltagare på årsmötet att anse som 

representanter för sina respektive klubbar. 

Årsmötet beslutar 



a t t   i enlighet med förslaget besluta att samtliga närvarande  

årsmötesdeltagare äger rösträtt 

Årsmötet fastställer därmed, med ändring av tidigare beslut, att antalet 

röstberättigade är 48 personer. 

6.  Rapporter 

 Förhandlingschefen för Elektrikerna, Urban Pettersson, rapporterar om 

avtalsrörelsen. Försöken till en samordning av årets avtalsrörelse inom LO 

misslyckades. Man var inte överens om hur bl.a. låglönesatsningarna skulle 

formuleras och drivas. Industriförbunden/tjänstemännen och 6 F valde då att 

gå ut med respektive egna avtalsplattformar. Arbetsgivarna i industrin kom 

slutligen med ett bud på 1,75 % i löneökning. Risken fanns att 

industriförbunden skulle göra upp på den nivån, men 6 F:s agerande tvang 

slutligen fram ett avtal, där ”märket” hamnade på 2,2 % , och där ett annat nytt 

”märke” i form av ett krontal, 590 kronor, sattes, en nivå som Handels och 

Fastighets sedan träffade utan att behöva göra eftergifter i sina avtal, krav som 

ställts av arbetsgivarorganisationerna. 

Urban var försiktigt optimistisk om möjligheten till en snar överenskommelse 

om Installationsavtalet, men pessimistisk beträffande Kraftverksavtalet. Där 

kärvade förhandlingarna beträffande de villkor som ska följa vid ett 

överflyttande av personal och verksamhet till nytt entreprenörskap. De mindre 

avtalsområdena ligger på väntan tills överenskommelse på Installations- och 

Kraftverksavtalens områden träffas. 

  Årsmötet beslutar: 

  a t t   godkänna rapporten 

7.  Verksamhetsberättelsen för 2015 

Verksamhetsledaren Daniel Lundin föredrar verksamhetsberättelsen. 

Han tackar VU för ett gott genomfört arbete under året 

Årsmötet beslutar: 

a t t    godkänna verksamhetsberättelsen 



8.   Verksamhetsplan för 2016 

Verksamhetsledaren Daniel Lundin föredrar verksamhetsplanen för 2016. 

Årsmötet beslutar: 

a t t   godkänna verksamhetsplanen för 2016 

 

9. Val av 1 verksamhetsledare för VK 1 för 2 år 

Valberedningen föreslår att Daniel Lundin väljs som verksamhetsledare för VK1 

Årsmötet beslutar 

a t t  i enlighet med valberedningens förslag välja Daniel Lundin som 

verksamhetsledare för VK1 för 2 år. Valet sker med acklamation  

 

10. Val av 1 VU-ledamot för 2 år 

 Valberedningen föreslår att Nille Thorsell väljs som ledamot av VU för 2 år 

Årsmötet beslutar 

a t t   välja Nille Thorsell som VU-ledamot 

 

11. Val av 3 CR-ordinarie för 2 år 

Valberedningen redovisar att det föreligger fler nomineringar än valbara platser 

och föreslår därför att val av CR-ordinarie ska ske genom sluten omröstning.  

Tre namn skall anges på röstsedeln. 

Valberedningen föreslår också årsmötet att de tre som uppnår högst rösteantal 

väljs som ordinarie, de övriga överförs, i ordning efter avgivna röstetal, till val 

av CR-suppleanter under punkten 12 

Den slutna omröstningen om val av ordinarie CR-ombud, utfaller med följande 

resultat 

Elin Gustafsson Fagerlind 



Nille Thorsell 

Kjell Lindberg 

Årsmötet beslutar 

a t t    fastställa valresultatet av den slutna omröstningen samt välja dessa till 

ordinarie CR-ombud 

12. Val av 4 CR-suppleanter, varav 3 för  2år, samt 1 fyllnadsval för 1 år 

Den under punkten 11 verkställda slutna omröstningen och beslutade 

propositionsordning om val av CR-suppleanter, utfaller med följande resultat 

utifrån erhållna röstetal 

Pierre Håkansson         2 år 

Henrik Hedman            2 år 

Johan Berglund            2 år 

Dan Ljungqvist              1 år (fyllnadsval) 

Årsmötet beslutar: 

a t t   fastställa valresultatet av den slutna omröstningen samt välja dessa som 

CR-suppleanter och 

 

a t t   genom lottning bestämma ordningen för samtliga CR-suppleanter för 

inträde som ersättare för ordinarie ombud. 

Lottningen verkställd och utfallen med ordningsföljden 1-8 enligt följande: 

Johan Berglund 

Pierre Håkansson 

Henrik Hedman 

Casper Flory 

Daniel Ljungqvist 



Daniel Pettersson 

Karl Knuters 

Sakarias Waara 

 

Årsmötet beslutar: 

a t t   fastställa den lottade ordningsföljden 

 

  

13. Val av 8 A-kasseombud ordinarie, 1år 

Valberedningen föreslår att de sittande ordinarie CR-ombuden, under 

förutsättning att de själva är medlemmar av a-kassan, väljes till ordinarie A-

kassseombud. 

Årsmötet beslutar: 

a t t  välja i enlighet med valberedningens förslag 

 

14.  Övriga frågor 

Tina Nordling presenterar de 3 nya ombudsmännen på VK 1 

Thomas Gustavsson, Kraftverksavtalet. Thomas uppmanar VK 1:s elektriker att i 

större utsträckning utnyttja ackordsystemet. 

Fredrik Lundahl, ackordsansvarig. 

Nille Thorsell, är tillfälligt och fram till augusti 2016, ansvarig för avtalsteckning. 

Johnny Ekdahl , försäkringsansvarig på VK 1, uppmanar klubbarna att ta fram 

medlem/mar som är villiga att bli/vara informatörer i försäkringsfrågor 

klubblokalt. 



Karl Löfvenberg, 1:a majansvarig, uppmanar till deltagande i årets 1:a 

majdemonstrationer samt vid samlingen och manifestationen samma dag vid 

La Mano-monumentet, Katarinavägen, kl 09.30.  

 

15.   Mötets avslutande 

Verksamhetsledaren Daniel Lundin tackar de närvarande ombuden för ett gott 

genomfört arbete. 

Årsmötesordförande, Jonas Wallin, förklarar årsmötet för avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

Percy Kindahl 

 

Justeras                                                                 Justeras 

 

Johan Berglund                                                      Claes Melkersson 

 

 


