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Bakgrund 

Kongressen i maj 2022 beslutade att höja avgiften från 295 kr till 315 kr/ månad den 1 
januari 2023. På grund av den ökade inflationen och risken för lågkonjunktur under 2023 
yrkar förbundsstyrelsen att kongressen fattar ett nytt beslut om avgiftshöjning. 
Förbundsstyrelsen vill skjuta upphöjningen i 6 månader och ge förbundsstyrelsen 
mandat att följa de ekonomiska konsekvenserna av beslutet och sedan fatta beslut om 
ytterligare förskjutning upp till 18 månader. Mer finns beskrivet i underlaget för beslut, se 
bilaga 1. 

Genomförande 

Kallelse och information 

Kallelse samt handlingar till extrakongress skickades med e-post 2022-11-15 (bilaga 2). 

Röstlängd 

Av 201 röstberättigade kongressombud registrerade sig 178 ombud i VoteIT och deltog 
i första omröstningen kring mötets kallelse och övriga formalia. Vid omröstningen om 
propositionen var 187 ombud registrerade i VoteIT och 169 deltog i omröstningen. 
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Beslutsprotokoll 

§1. Extrakongressens öppnande 

§2. Prövning att kongressen kallats i behörig ordning 

Omröstningen föregicks av en diskussion i VoteIT där två kongressombud lyfte att de 
inte ansåg att kongressen kallats i behörig ordning. När kallelsens till kongressen 
skickades ut var sista kongressdagen satt till 2022-11-30, det vill säga 15 dagar innan 
beslut skulle fattas. Ett yrkande inkom om att kongressen inte kallats i behörig ordning. 

Efter dialog justerades kongressens arbetsordning avseende schema, yrkandestopp 
och omröstningar. Kongressen förlängdes till 2022-12-05 och det första yrkandestoppet 
lades i relation till kallelsen med 14 dagar enligt stadgarna. Yrkandet om att 
kongressen inte kallats i behörig ordning drogs då tillbaka av det yrkande ombudet. 

Kongressen beslutade att anta förslaget att kongressen kallats i behörig ordning. 

§3. Fastställande av röstlängd 

Kongressen beslutade att anta förslaget att röstlängden fastställs med hjälp av 
VoteIT. 

Av de 201 röstberättigade kongressombuden registrerade sig 178 ombud i VoteIT och 
deltog i första omröstningen kring mötets kallelse och övriga formalia. Vid 
omröstningen om propositionen var 187 ombud registrerade i VoteIT och 169 deltog i 
omröstningen. Röstlängderna finns i VoteIT: 
https://vardforbundet.voteit.se/m/2692/extrakongress-2022/er  

§4. Val av mötesordförande 

Kongressen beslutade att anta förbundsstyrelsen förslag att välja Anna 
Bergkvist till mötesordförande. 

§5. Val av mötessekreterare 

Kongressen beslutade att anta förbundsstyrelsens förslag att välja Emma Hed 
från Vårdförbundet till mötessekreterare. 

§6. Val av justerare tillika rösträknare 

Kongressen beslutade att anta förbundsstyrelsens förslag att välja Linda Linné 
till justerare tillika rösträknare. 

Kongressen beslutade att anta förbundsstyrelsens förslag att välja Emma 
Jonsson till justerare tillika rösträknare. 
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§7. Fastställande av föredragningslista 

Kongressen beslutade att anta förbundsstyrelsens förslag att fastställa 
föredragningslistan. 

§8. Fastställande av arbetsordning 

Förbundsstyrelsen yrkade att fastställa den föreslagna reviderad arbetsordningen, 
avseende schemat för omröstningarna: 
 
Hela extrakongressen skedde asynkront, alltså inte samtidigt. Ombuden loggade in när 
det passade dem. 
 
Yrkanden 
Skedde i VoteIT på respektive dagordningspunkt. 
 
Omröstning 
Beslutet behövde tas innan den 30 november och därmed fick förbundsstyrelsens förslag 
bifall om fler än 50% av ombuden röstat bifall på förslaget. Om förslaget hade fallit så 
hade det tagna kongressbeslutet från kongressen i maj 2022 avseende avgifter gällt. 
 
Röstlängd 
Röstlängden upprättades innan mötet började, när mötet öppnats justerades inte 
röstlängden. 
 
Diskussion och frågor 
Diskussion om ärendet kunde ske vid varje dagordningspunkt. Frågor om underlaget 
skrevs i VoteIT där förbundsstyrelsen eller kanslipersonal på uppdrag av 
förbundsstyrelsen svarade. Frågor till mötespresidiet under mötets gång kunde ställas 
via mail direkt till mötesordförande eller under diskussion på dagordningspunkten. 
 
Schema 
Schemat uppdaterades efter diskussion i VoteIT. 
 
Extrakongressen pågick 23 november - 5 december 2022. 
Mötet öppnade kl 09:00 den 23 november och avslutades kl 15:00 den 5 december 2022. 
 
23 november: 
Mötet öppnade kl. 09.00 
 
29 november: 
11.00 Yrkandestopp i punkterna 2-8 
11.30 Omröstning öppnade i punkt 2-8 
 
30 november: 
15.00 Omröstning avslutades i punkterna 2-8 
15.00 Yrkandestopp i punkt 9 
15:30 Omröstning öppnade i punkt 9. 
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5 december 
14.30 Omröstning avslutades i punkt 9 
 
Mötespresidiet yrkade att justera arbetsordningen avseende röstlängden enligt följande: 
 
att i arbetsordningen stryka: "Röstlängd upprättas innan mötet börjar, när mötet är 
öppnat justeras inte röstlängden." och ersätta med "Röstlängd upprättas två gånger, en 
gång inför beslut om punkt 2-8 och ytterligare en gång inför beslut om punkt 9". 
 
Omröstningen föregicks av en diskussion i VoteIT där ett ombud yrkade att ingen punkt 
skulle behandlas innan det gått 15 dagar sedan kallelsen, och att kongressen skulle 
förlängas med ett dygn för att så många som möjligt ska kunna rösta. Efter dialog 
justerades kongressens arbetsordning avseende schema, yrkandestopp och 
omröstningar. Ombudets yrkande hanterades i och med det justerade förslaget till 
arbetsordning. 
 
Kongressen beslutade att arbetsordningen fastställs enligt förslag, med 
ändringen 
 
att i arbetsordningen stryka: "Röstlängd upprättas innan mötet börjar, när mötet 
är öppnat justeras inte röstlängden." och ersätta med "Röstlängd upprättas två 
gånger, en gång inför beslut om punkt 2-8 och ytterligare en gång inför beslut om 
punkt 9". 

§9. Proposition medlemavgiftshöjning 

Omröstningen föregicks av en diskussion i VoteIT angående de ekonomiska 
konsekvenserna av beslutet. Förbundsstyrelsens förslag ställdes mot det inkomna 
förslaget: 

att skjuta upp höjningen av medlemsavgiften i 12 månader och ge förbundsstyrelsen 
mandat att följa de ekonomiska konsekvenserna av beslutet och sedan fatta beslut om 
ytterligare förskjutning upp till 18 månader från den 1 januari 2023. 

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att kalla till en ny kongress i det fall de bedömer att 
höjningen av medlemsavgiften behöver skjutas på mer än 18 månader från den 1 
januari 2023. 

att beslutet är omedelbart justerat. 

Ytterligare ett yrkande inkom om att bordlägga beslutet till en kongress med ett 
närvaroavtal på minst 75% av valda kongressombud. Yrkandet hanterades inte 
eftersom det uppfylldes då 93% av valda kongressombud närvarande vid 
extrakongressen. 

Kongressen beslutade att anta förbundsstyrelsens förslag  

att skjuta upp höjningen av medlemsavgiften i 6 månader och ge 
förbundsstyrelsen mandat att följa de ekonomiska konsekvenserna av beslutet 
och sedan fatta beslut om ytterligare förskjutning upp till 18 månader. 
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att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att kalla till en ny kongress i det fall de 
bedömer att höjningen av medlemsavgiften behöver skjutas på mer än 18 
månader. 

att beslutet är omedelbart justerat. 

§10. Extrakongressen avslutas 
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Mötesordförande   Mötessekreterare 
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Signatur:    Signatur: 
 
 
 
Datum:    Datum: 
 
Justerare   Justerare 
Linda Linné    Emma Jonsson 
Ordförande Vårdförbundet  ordförande Vårdförbundet 
avdelning Capio   avdelning Stockholm 
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