Handbok

Tack

IF Metall tackar Folksam och Swedbank för kongressväskan.
Ert bidrag till kongressdeltagarna är ett bevis på våra goda
relationer.
IF Metall vill även tacka Abaton AB, Resekompani AB, Easymeet, Barock Produktion AB, Meridium, Kreation Reklambyrå
och Svenska Mässan, som alla är viktiga samarbetspartner för
att kunna genomföra en bra kongress.
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Välkommen till IF Metalls kongress
Den 19–22 maj 2017 håller IF Metall sin fjärde ordinarie
kongress. Under fyra intensiva dagar samlas 300 ombud från
hela landet på Svenska Mässan i Göteborg. Kongressen följs
också av många gäster och åhörare; det är vänner från när och
fjärran, från Sverige och vår omvärld.
De beslut som tas på kongressen handlar om allt det som
är fackets framtid och livsnerv – de frågor vi ska driva som ett
starkt och modernt förbund. Hur IF Metall ser på arbetsliv,
utbildning, digitalisering, lönepolitik och trygghet. Hur vi själva
och tillsammans med andra arbetar politiskt, nationellt och
internationellt, för att stärka industriarbetarna här och i världen. Hur vi ska stärka medlemmarna och vårt förbund genom
att utveckla jobben, våra arbetsformer och därmed stärka vårt
arbetsplatsarbete.
En kongress och dess beslut är hela förbundets angelägenhet. På kongressen möts tankar och åsikter. När besluten är
fattade ska idéer och förslag bli verklighet på arbetsplatser, i
avdelningar och i samhället. IF Metall är och ska vara en del av
utvecklingen genom partssamarbete och samhällsdebatt, allt i
syfte att stärka medlemmarna i vårt förbund.
Varmt välkommen till vår kongress!
Anders Ferbe
Förbundsordförande
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Preliminär tidsplan för kongressdagarna
Fredagen den 19 maj
09.00–12.15		Inregistrering, kongressfoajén
11.00–12.30		Lunch
12.40

Dörrarna till kongresshallen öppnas

13.00–14.30		
Kongressens öppning
Tal av Anders Ferbe
14.30–15.00		Paus
15.00–16.30		
Dagordningens punkter 2–6
Rapport från fullmaktsgranskningskommittén
Upprop
Beslut om dagordning
Beslut om arbetsordning
Val av kongressens funktionärer
		
Dagordningens punkt 7
		Behandling av verksamhet
		
Dagordningens punkt 8
		Beslut om arvode till förbundsstyrelse,
		revisorer och kongressombud
		
Dagordningens punkt 18
		Vår organisation
		– förslag till vissa förändringar i
		stadgarna § 18 mom. 1
		
Dagordningens punkt 9
		Beslut om valordning för val av
		förbundsstyrelse, revisorer och löne		kommitté
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Dagordningens punkt 10
		Val av förbundsstyrelse, revisorer
och lönekommitté
		
Dagordningens punkt 11
		Val av ersättare för förbundsstyrelse,
		revisorer och lönekommitté
		
Dagordningens punkt 12
		Beslut om valordning för val av
		valberedning
16.30–17.00		Tal av svensk gäst

Lördagen den 20 maj
09.00–12.00		
Presentation av internationella
gäster
		Tal av internationella gäster
		Dagordningens punkt 20
Behandling av program för framtidens industriarbete
Dagordningens punkt 21
Behandling av handlingslinjer,
avsnittet Vår arbetsplats
Dagordningens punkt 17
Vår arbetsplats
12.00–13.00		Lunch
13.00–17.00

Tal av svensk gäst

		
Dagordningens punkt 14
		Val av valberedning
		(ordförande och sekreterare)
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Dagordningens punkt 17
		Vår arbetsplats, forts.
17.00–18.00

Middag

18.00–20.00		
Dagordningens punkt 14
Val av valberedning, forts.
(ledamöter)
		

Dagordningens punkt 17
Vår arbetsplats, forts.
Dagordningens punkt 21
Behandling av handlingslinjer,
avsnittet Vår organisation

		

Dagordningens punkt 18
Vår organisation
20.00–20.30		Paus
20.30–		
		

Dagordningens punkt 18
Vår organisation, forts.

		

Söndagen den 21 maj
09.00–12.00		
Dagordningens punkt 18
		Vår organisation, forts.
			

		
Dagordningens punkt 16
		
Val av ersättare för ledamöter
		i valberedningen
12.00–13.00

Lunch

13.00–17.00

Tal av svensk gäst
Dagordningens punkt 18
Vår organisation, forts.
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Dagordningens punkt 21
Behandling av handlingslinjer,
avsnittet Vårt samhälle
Dagordningens punkt 19
Vårt samhälle
19.30–01.00

Kongressfest på Svenska Mässan

Måndagen den 22 maj
09.00–12.00		Tal av nyvalda förbundsordföranden
Dagordningens punkt 19
		Vårt samhälle, forts.
Dagordningens punkt 20
Fastställande av program för framtidens industriarbete
		
Dagordningens punkt 21
		Fastställande av handlingslinjer
Cirka 11.45		Lunch
12.45–14.30		
Dagordningens punkt 22
		Kongressens uttalanden
Dagordningens punkt 23
Firmateckning
Dagordningens punkt 24
Beslut om stadgarnas ikraftträdande
Tal av avgående förbundsordföranden
Dagordningens punkt 25
		Andra frågor
		

		
Dagordningens punkt 26
		Kongressens avslutning
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Kongressens dagordning
1. Kongressens öppning
2. Rapport från fullmaktsgranskningskommittén
3. Upprop
4. Beslut om dagordning
5. Beslut om arbetsordning
6. Val av kongressens funktionärer
a) ordförande
b) sekreterare
c) kongressberedning
d) röstkontrollanter vid slutna omröstningar
e) protokollsjusterare
7. Behandling av verksamhet
a) granskningskommitténs rapport
b) förbundsstyrelsens berättelser för 2014, 2015
		 och 2016 års verksamheter
c) beslut om ansvarsfrihet
8. Beslut om arvode till förbundsstyrelse, revisorer
och kongressombud
9. Beslut om valordning för val av förbundsstyrelse,
revisorer och lönekommitté
10. Val av förbundsstyrelse, revisorer och lönekommitté
a) förbundsordförande
b) vice förbundsordförande
c) förbundssekreterare
d) avtalssekreterare
e) arbetande ledamöter till förbundsstyrelsen
f) revisorer
g) ledamöter till centrala lönekommittén
11. Val av ersättare för förbundsstyrelse, revisorer
och lönekommitté
a) ersättare för förbundsfunktionärerna
i förbundsstyrelsen
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b) förste ersättare för arbetande ledamöter
i förbundsstyrelsen
c) andre ersättare för arbetande ledamöter
i förbundsstyrelsen
d) ordinarie ledamöters personliga ersättare
e) ersättare för revisorer
f) ersättare för ledamöter i centrala lönekommittén
12. Beslut om valordning för val av valberedning
13. Nominering till valberedning
a) ordförande
b) sekreterare
c) ledamöter
14. Val av valberedning
a) ordförande
b) sekreterare
c) ledamöter
15. Nominering av ersättare för ledamöter i
valberedningen
16. Val av ersättare för ledamöter i valberedningen
17. Vår arbetsplats
18. Vår organisation, inklusive stadgar och
ekonomifrågor
19. Vårt samhälle
20. Program för framtidens industriarbete
21. Handlingslinjer
22. Kongressens uttalanden
23. Firmateckning
24. Beslut om stadgarnas ikraftträdande
25. Andra frågor
26. Kongressens avslutning
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Kongressens arbetsordning
Ordförande
Kongressen väljer fyra ordförande som växelvis leder förhandlingarna. Ordförandena bör försöka få behandlingen av
en pågående fråga avslutad innan kongressen ajourneras för
till exempel lunch, middag och avslutning av kvällsplenum.
Ordförandena har därför rätt att lägga förslag om att debatten
avslutas samt föreslå tidsbegränsning för talarna. Sådana
förslag kan även läggas av kongressens övriga deltagare. Om
tjänstgörande ordförande vill delta i debatten ska hen överlåta
åt annan ordförande att leda förhandlingarna.

Sekreterare och justerare
Kongressen väljer en huvudsekreterare och fem övriga sekreterare, som tillsammans med administrativ personal från
förbundskontoret för kongressens beslutsprotokoll. Detta ska
bland annat återge förslag och beslut, vilka som deltagit i debatten, handlingslinjer, program för framtidens industriarbete
samt tal. Tre justerare väljs att justera protokollet. Deltagarna
ska så fort det är möjligt efter kongressen erhålla ett justerat
protokoll.

Kongressberedning
Kongressen väljer en kongressberedning bestående av nio
ledamöter: ordförande från förbundskontoret, sju kongressombud som ledamöter samt en anställd från förbundskontoret
som sekreterare. Då många förslag läggs i en fråga, eller då
det finns andra skäl att inte direkt avgöra frågan, avslutas den
första behandlingen med att frågan remitteras till kongressberedningen. Sedan utredning i frågan genomförts, eller lagda
förslag sammanjämkats, utarbetar kongressberedningen ett
förslag som föreläggs kongressen.
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Omröstningar
Kongressen väljer fyra röstkontrollanter för slutna val. Omröstning sker öppet med acklamation, enkel majoritet gäller. Rösträtten är personlig och kan därmed inte överlåtas till annan.
Om ordföranden har svårt att bedöma vilket förslag som erhållit
majoritet, eller om något ombud begär det, ska votering ske.
Votering kan ske genom försöksvotering med uppsträckt röstkort eller genom digital rösträkning. Den som begär votering
ska uppge sitt namn. Vid digital rösträkning används den personliga Ipaden.
Vid lika röstetal avgör tjänstgörande ordförande med utslagsröst. Om tjänstgörande ordförande inte har rösträtt träder
bisittande ordförande tillfälligt in.
För personval gäller sluten omröstning i alla de fall där fler
är föreslagna än det antal som ska väljas. Vid alla personval
måste den som blir vald ha fått fler än hälften av alla avgivna
godkända röster. Om inte det antal kandidater som ska väljas
uppnår det röstetalet sker omval mellan de två som fått flest
röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

Föredragning och förslag
Ordet begärs skriftligt via den personliga Ipaden. Förslag bör
avges i början av debatten. Alla förslag och yrkanden i samband med debatt sker från talarstol. Tiden för varje talare,
utom för föredragande, är begränsad till tre minuter om inte
kongressen beslutar annat. Efter att kongressen beslutat
avsluta debatten får inga ytterligare förslag i frågan läggas.
Reservationer ska avges skriftligt senast 15 minuter efter det
att beslut fattats.

Behandling av program för framtidens industriarbete
Före behandlingen av de tre motionsblocken öppnas dagordningens punkt 20 med en kort beskrivning av förbundsstyrelsens förslag till program för framtidens industriarbete. Förslag och yrkanden på förändringar i programmets slutsatser
läggs i anslutning till detta.
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Om kongressbehandlingen föranleder ändringar av programmets slutsatser återkommer kongressberedningen till
kongressen med justerat förslag. Efter de tre motionsblockens
behandling återkommer dagordningens punkt 20 med fastställande av programmet.

Behandling av handlingslinjer
Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer debatteras
under de tre motionsblocken.
Om kongressbehandlingen föranleder ändringar av handlingslinjernas slutsatser återkommer kongressberedningen till
kongressen med justerat förslag. Handlingslinjerna fastställs
under dagordningens punkt 21.

Behandling av förslag till stadgeförändringar
Förbundsstyrelsens förslag till vissa förändringar av stadgarna behandlas vid två tillfällen: förslaget om förändring av
§ 18 mom. 1 behandlas innan dagordningens punkt 9. Övriga
förslag till förändringar behandlas under dagordningens punkt
18 avsnittet stadgefrågor.

Dagordningens punkt 25 Andra frågor
Frågor under dagordningens punkt 25 Andra frågor måste anmälas vid dagordningens fastställande för att kunna behandlas av kongressen.

Permission
Permission begärs och motiveras skriftligt hos kongressens
ordförande. För att permission ska beviljas av presidiet krävs
att särskilda skäl föreligger. Beviljade permissioner noteras
i protokollet.

Åhörare
Medlemmar i förbundet, och övriga som fått inträdeskort,
äger tillträde till kongresslokalen i mån av utrymme, om inte
kongressen vid behandling av viss fråga beslutar om annan
ordning.
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Kongressens preliminära arbetstider
Dag

Fm.

Em.

Fredagen den 19 maj

Kvällsplenum

13.00–17.00

Lördagen den 20 maj

09.00–12.00 13.00–17.00 18.00–

Söndagen den 21 maj

09.00–12.00 13.00–17.00

Måndagen den 22 maj 09.00–11.45 12.45–14.30
Presidiet kan till kongressen lägga förslag om förändring av
arbetstiderna.

Förslag till val av kongressens funktionärer
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen väljer följande
personer till kongressens funktionärer:
Ordförande
Angelica Teiffel, 36 Göteborg
Erika Larsson, 22 Sörmland
Lennie Håkansson, 46 Blekinge
Peter Johansson, 34 Borås
Sekreterare
Anna Jensen Naatikka, förbundskontoret,
huvudsekreterare
Berit Bengtsson, förbundskontoret
Christer Persson, förbundskontoret
Christina Lundin, förbundskontoret
Helena Eriksson, förbundskontoret
Sven Olander, förbundskontoret
Kongressberedning
Anders Ferbe, förbundskontoret, ordförande
Erica Sjölander, förbundskontoret, sekreterare
Besim Matoshi, 40 Västbo-Östbo
Jessica Norberg, 36 Göteborg
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Johan Järvklo, 15 Stockholms län
Renate Almén, 7 Gävleborg
Roger Olsson, 51 Sydvästra Skåne
Sirpa Mäkipää, 16 Mälardalen
Tomas Karlsson, 2 Norrbotten
Röstkontrollanter vid slutna omröstningar
Jan Eriksson, förbundskontoret, sammankallande
Bo Karlsson, revisor
Christin Sjöroos, revisor
Peter Krantz, revisor
Protokollsjusterare
Jan-Olov Carlsson, 18 Örebro län
Linda Friberg, 12 Uppland
Michael Gustafsson, 15 Stockholms län

Förslag om valordning för val av valberedning
Tid för nominering av ordförande, sekreterare, ledamöter och
ersättare i valberedningen utlyses under pågående kongress
enligt stadgarna § 14 mom. 7. Rätt att nominera personer till
valberedningen har kongressen – med undantag av sekreterare, som nomineras av förbundsstyrelsen. Med kongressen avses
samtliga röstberättigade.
Samtliga medlemmar i IF Metall är valbara, förutom de
personer som av denna kongress tidigare har valts till uppdrag
enligt stadgarna § 14 mom. 6. Nominering sker digitalt. Av
nomineringen ska framgå den nominerades namn och avdelningsnummer.
Granskningskommittén föreslår i enlighet med stadgarna
§ 14 mom. 7 följande valordning för val av valberedningens
ordförande, sekreterare, ledamöter och ersättare:
1. Kongressen nominerar och granskningskommittén
föreslår val av ordförande. Kongressen beslutar om ordförande till valberedningen.
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2. Enligt stadgarna § 14 mom. 7 föreslår förbundsstyrelsen
val av sekreterare. Kongressen beslutar om sekreterare
till valberedningen.
3. Kongressen nominerar och granskningskommittén
föreslår val av sju ledamöter. Kongressen beslutar om
ledamöter till valberedningen.
4. Kongressen nominerar och granskningskommittén
föreslår val av fem ersättare för de ordinarie ledamöterna
i valberedningen. Kongressen beslutar om ersättare för de
ordinarie ledamöterna i valberedningen.

Att nominera till valberedningen
Nominering av personer till valberedningen sker under kongressen. Nominering ska göras digitalt via den personliga
Ipaden och det är endast de med rösträtt som kan nominera
till valberedningen.
Nominering kan göras under den tid som kongressen beslutat att nomineringstiden ska vara. Det är granskningskommitténs ordförande som föreslår när nomineringstiden ska påbörjas och avslutas för de olika uppdragen.
Till uppdraget sekreterare i valberedningen är det enbart
förbundsstyrelsen som får nominera.
Presidiet meddelar när nomineringstiden avslutas, och då
kan inga fler nomineringar göras.

Behandling av program för framtidens
industriarbete
Före behandlingen av de tre motionsblocken öppnas dagordningens punkt 20 med en kort föredragning över förbundsstyrelsens förslag till program för framtidens industriarbete.
I anslutning till föredragningen läggs eventuella förslag och
yrkanden på förändringar i programmets slutsatser som sedan
remitteras till kongressberedningen för behandling.
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Om behandlingen föranleder ändringar av programmets
slutsatser återkommer kongressberedningen till kongressen
med justerat förslag.
Efter de tre motionsblockens behandling återkommer
dagordningens punkt 20 med fastställande av programmet.
Före fastställandet finns möjlighet till debatt och yrkanden på
eventuella förändringar i det justerade förslaget.

Behandling av handlingslinjer
Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer består av tre
områden: Vår arbetsplats, Vår organisation och Vårt samhälle. Före behandlingen av de tre motionsblocken öppnas dagordningens punkt 21 med korta föredragningar över respektive
område.
I anslutning till respektive föredragning läggs eventuella
förslag och yrkanden på handlingslinjernas slutsatser som
sedan remitteras till kongressberedningen för behandling.
Om behandlingen föranleder ändringar av handlingslinjernas slutsatser återkommer kongressberedningen till kongressen med justerat förslag.
Handlingslinjerna fastställs under dagordningens punkt 21.
Före fastställandet finns möjlighet till debatt och yrkanden på
eventuella förändringar i det justerade förslaget.

Inlägg på kongressen
Alltid från talarstolen vid debatter
När kongressen ska debattera och besluta finns två talarstolar
på podiet. Alla inlägg i kongressdebatten ska ske från någon
av dessa talarstolar.
Kongressens ordförande ropar upp namnen i turordning
från talarlistan, både på den som ska tala och på den som står
närmast i tur. Namnen på de talare som står i tur syns också
på storbildsskärm. Kommande talare hinner då förbereda sig
och gå fram mot talarstolen i god tid.
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Att göra inlägg från en talarstol vid en förbundskongress är
för många en stor upplevelse. Det kan kännas nervöst att gå
upp i talarstolen. Ett tips är att vara väl förberedd med några
enkla stödord eller meningar.
Ett inlägg blir inte alltid bättre av att det är långt. Snarare
är det större chans för dig att få ombudens uppmärksamhet
om du fattar dig kort och har tydliga förslag.

Att lägga förslag
För att tala i samband med den formella kongressdebatten,
komma med inlägg och förslag, måste ordet begäras. Detta
ska göras via den Ipad som du får tillgång till under kongressdagarna.
I samband med att ordet begärs skriver du också vad du
föreslår och till vilken dagordningspunkt du kopplar ditt förslag.
Du kan skriva in ditt förslag i samband med att punkten
tas upp till behandling av kongressen, men du kan även skriva
förslag som ska behandlas senare vid kommande dagordningspunkter. Ditt förslag sorteras då till rätt dagordningspunkt
och du sätts även upp på talarlistan. Förslag måste dock alltid
skrivas innan kongressens ordförande avslutar debatten på
respektive dagordningspunkt.
Gör så här:
– Skriv ditt personnummer (ååmmddxxxx). Endast de med
förslagsrätt ges åtkomst att begära ordet.
– Tryck på den dagordningspunkt där du önskar lägga ditt
yrkande.
– Välj yrkanden på vänster sida och tryck sedan på ”Skapa
nytt yrkande”. Skriv in avsnitt/motionsnummer som ditt
yrkande avser. Skriv sedan ditt yrkande (till exempel
”Bifall till motion xx”).
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– Om du vill ta tillbaka ett förslag innan dagordningspunkten
har påbörjats kan du själv gå in under dagordningspunkten
och ta bort ditt yrkande. Då tas du även bort från talarlistan. Tryck på ”Mina yrkanden” högst upp i raden, öppna
sedan ditt yrkande och välj ”Ta bort yrkande”.
– Om dagordningspunkten har påbörjats och du vill ta tillbaka ett förslag måste du gå upp i talarstolen när det är din
tur för att ta tillbaka ditt yrkande.
Tiden för varje talare, förutom för förbundsstyrelsens föredragande, är begränsad till tre minuter. Denna tid kan dock
förändras om det blir många inlägg som drar ut på tiden.
När du gör ditt inlägg och har ett konkret förslag är det
en fördel att börja med att säga ditt förslag för att därefter
argumentera för det. Det blir då lättare både för ombud och för
förbundsstyrelsens föredragande att hinna tänka igenom och
förstå ditt förslag.
De vanligaste förslagen till beslut som läggs i en debatt är
bifall, avslag och tilläggsförslag. Tänk på att ju tydligare dina
förslag är formulerade, desto enklare är det för kongressen att
fatta demokratiska och entydiga beslut.
Tilläggsförslag och ändringsförslag
Om du har tilläggsförslag och ändringsförslag måste du – förutom att skriva ditt förslag – även skriva vad du kopplar ditt
förslag till. Skriv exempelvis handlingslinjernas slutsats på
sidan xx under rubrik yy, stycke zz.
Om du vill lägga ett tilläggsförslag till utlåtandet över en
motion som inte föreslås bifallen av förbundsstyrelsen måste
du också föreslå bifall till den berörda motionen. Om motionen
inte bifalls kan ditt tilläggsförslag inte behandlas.
Observera att tilläggs- och ändringsförslag inte kan läggas
till motioner.
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Bordläggning
Bordläggning sker efter förslag om att ett beslut eller en fråga
ska skjutas upp till ett senare beslutstillfälle. Det innebär endast
att beslutet tas vid ett senare tillfälle, utan fortsatt beredning
eller förändring av förslaget.
Remittering
Remittering sker efter förslag om att en fråga ska lämnas till
kongressberedningen för att utredas eller sammanjämkas. Detta
kan till exempel ske om det under debatten framkommer nya
uppgifter. Frågan avgörs vid ett senare beslutstillfälle då kongressberedningen återkommer med ett nytt förslag.
Ordningsfråga
En ordningsfråga ställs muntligt och kan exempelvis röra oklarheter vid valförfarandet, beslutsordningen i någon fråga eller
helt enkelt vara en uppmaning att tala tydligare eller förslag
att förkorta talartiden.
Ajournering
Förslag om ajournering betyder att kongressen avbryts för senare
återsamling. Detta sker till exempel i samband med avbrott för
måltider eller om kongressordföranden behöver tid för att sortera
förslag inför beslut.

Votering
Under kongressen kommer du som är röstberättigad att kunna
rösta via den personliga Ipaden som du har tillgång till under
kongressen. Ipaden kommer att finnas på din plats när du kommer in i kongresshallen.
Voteringen är anonym. Systemet kan se vem som röstat, men
inte hur. När ett beslut har fattats sparas ingen information om
röstningen i systemet.
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Kongressombud

Susanne Holmgren

1 Malmfälten

Ida Stenman Vikström

Håkan Johansson
Jänkänpää
A-4-10

Jonny Johansson Koski
A-4-9

Tobias Lehto
A-3-4

Tomas Nordmark
A-3-9

A-7-10
A-7-13

Emil Stråhle
A-7-9

Anna Vestermark
A-7-12

4 Södra Västerbotten
Hans Andersson
A-9-12

Johannes Sundelin

Martin Berglund

Peter Waara

Åsa Dahlsten

Anders Waistedt

Elin Palmgren

A-3-5
A-3-8
A-5-7

2 Norrbotten

Mats Bäcklund
A-5-10

Mary-Sissel Eilertsen
A-6-7

Rickard Engström
A-6-11

A-9-11
A-8-11
A-8-13

Gunnar Pettersson
A-8-14

Ann-Sofie Sandström
A-9-14

5 Höga Kusten
Barbro Brix
A-10-15

Tomas Karlsson

Hannes Eriksson

Karin Lindgren

Renato Salvatierra
Santibanez

A-5-8

A-5-11

Niklas Norberg
A-6-12

Thomas Nyberg
A-6-8

3 Norra Västerbotten
Ulf Andersson
A-8-10

A-9-15

A-10-12

Magnus Wester
A-10-13

6 Mellersta Norrland
Stefan Frölander
A-12-18

Roger Kristofersson
A-11-17
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Roger Lindell

Monica Enarsson

Eleonor Lubell

Lars Halvarson

Michael Sjödin

Peter Ilar

Tina Östman

Veronica Larsson

A-13-18

B-13-38

A-12-17

B-14-40

A-10-16

B-13-37

A-11-16

B-14-34

Malin Persson

7 Gävleborg

B-14-39

Erik Aho

Per Svantes

B-14-27

B-14-37

Renate Almén
B-14-33

12 Uppland

Patrik Bossen

Linda Friberg

B-14-24

B-13-30

John Olov Erickson

Mikael Herrgård

Patrick Fästh

Linus Kraufvelin

Farshid Ghaffarnejad

Roger Lamell

Susanne Husberg

Louise Sahlén

Jerry Hämäläinen

Peter Svedin

Marianne Sund

Pontus Söderberg

A-14-20

B-13-26

A-14-19

B-13-31

B-14-31

B-13-24

B-14-21

B-13-27

B-14-28

B-13-35

B-14-25

B-13-34

Arto Tolppanen

13 Bergslagen

B-14-30

Christer Wannberg

Jesper Andersen

Andreas Wiström

Helena Andersson

B-12-19

B-14-22

B-12-22

A-13-19

Ann-Christin Andersson

10 Dalarna

B-12-25

Fredrik Bysell
Hållestam

Jimmy Fredriksson
B-12-20

B-14-36
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Allan Jansson

Maria Grehagen Hedberg

Sven-Erik Källman

Michael Gustafsson

Maria Norell

Maria Gustavson

Risto Parkkari

Daniel Hellmark

Patrik Sundin

Dragoslav Jozic

B-13-23
B-13-21
B-12-26
B-13-20
B-12-23

14 Värmland

Jan Andersson
B-12-35

Marie Borg
B-12-29

Agneta Eklund
B-12-36

Thomas Frödén
B-11-34

Tomas Holgersson
B-11-31

Annica Karlsson
B-12-28

Tarja Krank
B-11-33

Mats Lundberg
B-12-32

Willy Tunér
B-12-33

15 Stockholms län
Mikael Alatalo
B-11-28

Mirna Danho
B-11-18

Erik Eklund
B-11-19

B-10-28
B-10-29
B-11-25
B-10-17
B-11-27

Johan Järvklo
B-10-21

Eva-Lena Lange
B-11-30

Leonardo Lönnkvist
B-11-22

Mohammad Sait Mbai
B-10-25

Stefan Nilsson
B-10-20

Robert Paulrud
B-11-24

Talla Samadi
B-10-24

Alexander Sunesson
B-10-18

Konstantinos Tsampazis
B-11-21

16 Mälardalen

Fredrik Adolfsson
B-9-26

Kent Edin
B-10-32

Susanne Eriksson
B-9-27

Per-Åke Frid
B-8-16
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Eine Ikonen

Vuokko Somero

Ronja Karlsson

Kent Wanberg

B-9-19

B-8-24

B-10-31

B-8-25

Daniel Lundqvist

19 Östra Värmland

B-9-20

Susanne Malm

Liliana Vanesa Benito Stenberg

Sirpa Mäkipää

Jonas Bergqvist

Paul Nordström

Anette Blom

Allan Sandström

Cristina Hjalmarsson

Jonas Törnlind

Linda Karlsson

Michael Wallbom

Håkan Talberg

B-7-15

B-9-29

B-7-22

B-8-18

B-7-14

B-9-16

B-7-23

B-8-15

B-7-19

B-9-30

B-7-18

B-9-17

Siv Vidberg
B-9-24

22 Sörmland

Per Ågren

B-6-13

Johanna Andersson

B-9-23

Cristian Calderon Garrido
B-3-11

18 Örebro län

Svein Amundsen

Linda-Marie Forså

Ola Axberg

Mikael Henriksson

Jan-Olov Carlsson

Erika Larsson

Claes Davidsson

Yvonne Rundquist

Tommy Kragh

Niklas Strömberg

Sofié Krantz Jansson

Robin Wesche

B-4-12

B-7-26

B-5-12

B-8-21

B-6-14

B-8-28

B-3-10

B-8-22

B-5-13

B-7-25

B-4-11

B-8-27

Bo Råslind
B-8-19
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26 Östergötland

Per Granström

B-5-16

Jan Hanna

Jasmin Cosic
Jenny Helge
B-5-15

Albin Karlsson
B-5-18

Johan Lindgren
B-5-22

Mikael Nilsson
B-5-21

Joakim Nissinen
B-4-14

Jenny Pettersten
B-6-17

Magnus Pihl
B-6-23

Mikael Rosenörn
B-5-19

Mirela Suljevic
B-6-21

Mikael Sääf
B-6-24

Camilla Söderholm
B-4-15

Göran Ulván
B-6-16

Gunnel Wilhelmsson
B-6-20

27 Östra Skaraborg
Jonny Alfredsson
C-4-25

Helena Almberg
B-4-20

Lars Ask
C-4-30

C-4-26
C-4-21

Carl-Henrik Johansson
B-4-19

Emma Lundin
C-5-33

Marie Olsson
C-4-22

Liselotte Ullberg
C-4-29

28 Västra Skaraborg
Eli Abadji
C-5-24

Marita Gustafsson
C-5-32

Poul Hansen
C-5-26

Tony Karlsson
C-5-23

Camilla Pedersen
C-5-30

Lotta Wahlström
C-5-27

Karl Wiktorsson
C-5-29

29 Norra Älvsborg
Helena Elf
C-6-25

Tony Fridh
C-6-26

Niklas Larsson
C-6-28

Dennis Ljunggren
C-6-32
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Andreas Parkås

Linda Rothzén

Jan Thorsell

Daniel Tornberg

C-6-33

C-8-38

C-6-29

C-8-35

Johnny Wismén

30 Bohuslän-Dal

C-8-41

Urban Henriksson

Annika Ögren

C-6-35

C-8-39

Stefan Jansson
C-7-39

34 Borås

Reine Johansson

Johan Almgren

C-7-32

C-9-31

Annika Josefson

Susanne Andreasson

Bo Nordberg

Klas Gillberg

Theres Snäll

Jimmi Karlsson

Tomas Stefan Svanberg

Emil Kroon

C-7-36

C-9-38

C-6-36

C-8-42

C-7-35

C-9-34

C-7-38

C-9-35

Monica Leandersson

32 Höglandet

C-9-41

Lovisa Ahlstedt

Lisette Lindqvist

C-8-29

C-9-45

Ole Bak Mikkelsen

Melanija Nehmé-Duranec

C-7-28

C-9-37

Patric Johansson

Mats Palm

C-7-27

C-9-42

Susanne Johansson

Magnus Persson

C-8-30

C-9-44

Thomas Posch

Klas Redin

C-8-32

C-9-32

Björn Thiele
C-7-31

36 Göteborg

Dennis Adehög

33 Vätterbygden

C-10-37

Amir Crnic

Mikael Alvelind

C-8-33

C-10-36

Bo Rothzén

Tommy Andersson

C-8-36

C-11-47
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Adrian Avdullahu

Marie Stenquist

Mohamed Aw-Nor

Robert Techel

C-10-40
C-10-41

Kristofer Bergman

C-12-38
C-10-33

C-11-35

37 Gotland

Glenn Bergström

C-12-40

C-10-45

Sebastian Borssén
C-10-47

Khuanla Chalardyaem
C-11-45

Isak Ekblom
C-11-48

Markus Hallén
C-11-44

Tina Hansen
C-12-37

Caroline Holmeberg
C-11-39

Seppo Hölsä
C-10-34

Linda Jansson
C-10-44

Kerstin Jansson
C-11-42

Dan Karlberg
C-11-51

Rosita Larsson
Kjell-Åke Wahlström
C-12-41

38 Östra Småland
Eva Drie
C-12-46

Ulrica Edlund
C-12-47

Jenny Ilke Hjelm
C-12-54

Leine Johansson
C-12-53

Martin Nilsson
C-12-43

Vehbija Spahic
C-12-44

Karl-Emil Söreling
C-12-51

Anita Westerback
C-12-50

Katarina Kristoffersson
Bosetti

40 Västbo-Östbo

Samir Ljutic

Pauli Bark

Jessica Norberg

Ulla Heikkilä

Steve Norrman

Marie Johansson

Jan Ripa

Fredrik Johansson

C-11-38
C-11-41
C-11-36
C-11-50
C-10-48

Hanna Alexandersson Kjellin
C-13-53
C-13-57
C-13-56
C-13-49
C-13-45
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Besim Matoshi

44 Halland

C-13-43

Beatrice Berntsson
C-14-60

Tommy Ottosson
C-13-46

Jacob Dranvik
D-14-62

Kim Petersson
C-13-50

Thomas Johansson
C-14-59

Sarah Schultz
C-13-54

Conny Jönsson
D-14-61

41 Kalmarsund

Magnus Andersson

Petra Lundström

C-13-40

C-14-57

Jessica Danielsson

Lillemor Nielsen

C-13-42

C-14-56

Sandra Gustafsson

Peter Vencel
D-13-58

C-13-39

Alexandra Johansson
C-14-42

46 Blekinge

Simon Petersson

D-10-53

Ingvar Andersson

C-14-41

Zara Biske
D-13-59

43 Kronoberg

Tomas Blomster

Marcus Degerskär

Nathalie Folkunger

Pia Eklundh

Jerry Johansson

Sophie Gustafsson
Tjärnberg

C-14-48

D-12-56

C-14-53

D-10-50

C-14-45

D-11-53

Ulf Karlsson
C-14-47

Lennie Håkansson
D-9-50

Marko Kosonen
C-14-51

Annette Rydell
D-10-49

Martina Lundström
C-14-54

Fredrik Svensson
D-10-52

Tomas Nielsen
C-14-44

Malin Tingelholm
D-11-52

Stefan Pedersen
C-14-50

Susanne Öhrn
D-12-55
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47 Östra Skåne

Hawa Christina Touray

D-9-47

Besnik Zeneli

Staffan Eriksson
Pia Litbo
D-9-49

Catarina Palmblad
D-9-46

Uffe Sterner
D-8-46

Susanné Stjernfeldt

D-7-44
D-6-38

51 Sydvästra Skåne
Viveka Andrén
D-4-31

Senad Biberic
D-3-31

D-8-47

Elvira Hadzimesinovic

48 MittSkåne

Philip Maughan

D-7-40

Roger Olsson

Mikael Johansson
Håkan Lundberg
D-8-43

Jimmy Nilsson
D-8-44

Caroline Olsson
D-7-41

Andreas Wahlman
D-7-43

D-3-28
D-4-35
D-3-32

Jeanette Stojic
D-4-34

Nils Olaf Tetmo
D-4-32

Ewa Tuvesson
D-3-29

Cristina Voina
D-5-38

49 Nordvästra Skåne
Hans Berg
D-6-37

Jenny Ernerdahl
D-6-40

Jenny Fernsten Nilén
D-6-41

Stefan Jakobsson
D-5-37

Tony Petersson
D-5-34

Jahad Shako
D-5-35
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Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelse adjungerade
Ulf Andersson

Anders Ferbe

B-3-17

B-2-9

Daniel Hermansson

Anna Jensen Naatikka

C-3-19

B-2-13

Yvonne Kindström

Marie Nilsson

B-3-18

B-2-10

Veli-Pekka Säikkälä
B-2-12

Revisorer

Ingemar Andersson

Bo Karlsson
3 Norra Västerbotten

B-2-15

Tonnie Andersson

Peter Krantz
36 Göteborg

B-2-16

Monica Benjaminsson

Christin Sjöroos
15 Stockholms län

C-2-17

Ulla Brännström
C-2-18

Anna Fernebro
Robert Fredriksson

Granskningskommitté

Stefan Hultman

Kent Bursjöö, ordförande
30 Bohuslän-Dal

Stefan Leiding

Jan Eriksson, sekreterare
Förbundskontoret

Jenny Påhlsson Andersson

Kent Eriksson
5 Höga Kusten

Bjarne Rasmussen

Jimmy Faltin
3 Norra Västerbotten

Carita Svärd

Jonas Larsson
26 Östergötland

Mikael Sällström

Joachim Norelius
10 Dalarna

Emma Åkesson

I granskningskommittén ingår också

C-2-20
C-2-21
C-2-23
C-2-24
C-3-27
C-3-26
C-3-23
C-3-22
C-3-20

revisorerna.
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Valberedning
Ulf Jonsson, ordförande
38 Östra Småland
Glenn Abrahamsson,
sekreterare
Förbundskontoret
Carola Andersson
4 Södra Västerbotten
Roger Lindell
6 Mellersta Norrland
Lena Nilsson
14 Värmland
Pär-Ola Olausson
27 Östra Skaraborg
Lars Sonestedt
26 Östergötland
Ulf Ström
18 Örebro län
Per Svensson
15 Stockholms län
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Fakta om IF Metall och ombuden
IF Metall organiserar arbetare inom bland annat verkstadsindustri, plastindustri, läkemedelsindustri, byggnadsämnesindustri, gruvor, järnbruk, glasbruk, tekoindustri, bilverkstäder och Samhall.

IF Metalls medlemmar
IF Metall har närmare 312 500 medlemmar, varav cirka
63 000 är pensionärer. Cirka 21 procent är kvinnor och cirka
17 procent är under 30 år.
Medlemmarna finns på cirka 12 600 arbetsplatser runt om
i landet. Nästan 30 000 medlemmar har fackliga uppdrag inom
IF Metall.
Cirka 8 procent av IF Metalls medlemmar hade vid årsskiftet inget arbete.

Ombuden
Till IF Metalls fjärde ordinarie kongress har 300 kongressombud valts bland medlemmarna runt om i landet. IF Metall
håller kongress vart tredje år.
Några fakta om kongressombuden:
– 116 ombud, 39 procent, är kvinnor.
– Medelåldern är 44 år.
– Det yngsta ombudet är 22 år och det äldsta 64 år.
– 32 ombud, drygt 11 procent, är under 31 år.
– 167 ombud, drygt 56 procent, är förstagångsombud.
– IF Metalls avdelning 36 Göteborg har flest ombud
(24 ombud).
– IF Metalls avdelning 37 Gotland har lägst antal ombud
(2 ombud).

31

Pressinformation
Presskontakter
Den som arbetar med presservice under kongressen är:
Daniel Hermansson, mobil 073-864 16 52
E-post: daniel.k.hermansson@ifmetall.se.

Presskort
Presskort som ger tillträde till kongresshallen lämnas ut
i kongressbyrån.

Arbetslokal för media
Rum R26 är arbetsrum för journalister. Där kommer även
eventuella presskonferenser att hållas. I arbetslokalen finns
arbetsplatser med trådlöst internet, som även fungerar i övriga
kongresslokaler.
Trådlöst internet
Välj trådlösa nätverket: IFMetall2017
Lösen: Kongress2017
I arbetsrummet kommer lättare förtäring i form av kaffe, te
och tilltugg att finnas. Kongressförhandlingarna kan följas
i arbetsrummet via intern-tv.

Kongressmaterial
Kongressmaterialen publiceras endast digitalt och finns tillgängliga på www.ifmetallkongress.se.

Plats i kongresshallen
Journalister kan följa kongressen från anvisade platser på
läktare D. Skyltning kommer att finnas utanför kongresshallen.

Fotografering
Fotografering och filmning är tillåten i kongresshallen och
i Svenska Mässans övriga lokaler.
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Webb-tv
Hela kongressen webbsänds på
www.ifmetallkongress.se.

Digitala kommunikationskanaler
Den officiella hashtaggen i sociala medier är:
#ifmetall17

Kongressens hemsida
På kongressens hemsida – ifmetallkongress.se – kommer det
dagligen att publiceras nyheter om viktiga händelser från
kongressen.

Nyhetsbrev (via mejl)
Dagligen kommer det att skickas ut nyhetsbrev baserade på
webbnyheterna till olika mottagare. På kongresswebben kan
alla som är intresserade skriva upp sig och prenumerera på
kongressens nyhetsbrev.

Facebook
På Facebook kommer de viktigaste händelserna att publiceras
(anpassat efter den kanalen), alltid med fokus på medlemmen.
Där kommer förbundskontorets kommunikationsenhet svara
på frågor som kommer in från medlemmar och förtroendevalda
under kongressdagarna.

Twitter
Från IF Metalls officiella Twitterkonto kommer viktiga
händelser och nyheter från kongressen att rapporteras. Även
nuvarande förbundsordförandens och blivande förbundsordförandens Twitterkonton kommer att användas för att uppmärksamma kongressens betydelse till media och kanalens
målgrupp. På Twitter kommer det även att finnas möjlighet
att få svar på frågor.
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Youtube
Här kommer samtliga filmer från kongressen att laddas upp.
Dessa filmer kommer också att finnas på kongresswebben
ifmetallkongress.se.

Instagram
På IF Metalls Instagramkonto kommer det även att publiceras
innehåll om kongressen. Där kommer de som följer förbundet
att få en inblick i vad som händer. Även på Instagram kommer
allt att markeras med #ifmetall17 (samt de vanliga #ifmetall
#facketsvardag).

Flickr
På Flickr kommer kongressens fotografer att ladda upp sina
bilder från dagarna som sedan alla som vill kan ladda ned och
sprida i sina sociala medieflöden.

Praktisk information
IF Metalls fjärde ordinarie kongress äger rum på Svenska
Mässan i Göteborg den 19–22 maj 2017.

Kongressmaterial
– Framtidens industriarbete – diskussionsmaterial inför
kongressen
– Broschyren Så arbetar en IF Metallkongress
– Beslutshandlingar
– Valberedningens förslag
– Preliminär tidsplan
– Handbok

Registrering
Registrering av samtliga deltagare kommer att ske i Svenska
Mässans entréhall som ligger innanför entré 8. Registreringen
sker fredagen den 19 maj 2017 klockan 09.00–12.15.
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Frånvaro
Deltagare med skyldighet att närvara ska anmäla frånvaro till
presidiet, som beslutar om eventuell permission.

Kongressbyrån
Kongressbyrån är servicecenter för kongressens deltagare och
är öppen från fredagen den 19 maj klockan 08.30 till mådagen
den 22 maj klockan 15.00 under de tider som kongressförhandlingarna pågår. Inpasseringskort för åhörare lördag–måndag
finns i kongressbyrån.
Kongresväska för gäster och åhörare
Kongressväska för gäster och åhörare finns att hämta i kongressbyrån.

Kongressöppning
Kongressens öppningsprogram startar klockan 13.00 fredagen den 19 maj och pågår drygt en och en halv timme. Under
kongressens öppning är det fri sittning i kongresshallen. Efter
öppningen ajourneras kongressen för kaffepaus och återupptas
klockan 15.00.

Måltider på Svenska Mässan
Samtliga måltider serveras i restaurangerna Estrad och
Bryggan. I restaurang Bryggan äter förbundskontorets
personal.
Tider för luncher och middag
19 maj serveras lunch mellan klockan 11.00 och 12.30.
20–21 maj serveras lunch klockan 12.00.
20 maj serveras middag klockan 17.00.
22 maj serveras lunch klockan 11.45 (i kongressfoajén)
(Utökade tider för lunch och middag gäller för kongresspersonalen.)
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Bokade måltider finns i streckkoden på ditt inpasseringskort.

Kongressens utställare
Kongressen lockar många utställare, vilket vi är glada för.
Du möter alla utställare i kongressfoajén.

Rörelsehindrade
För rörelsehindrade finns hiss vid entré 8. Kongressfoajén är
på plan 2 och entrén till kongresshallen på plan 4.

Kongresshall/placering
Ingången vi använder till kongresshallen ligger två trappor
upp från Svenska Mässans entré 8. Placeringskarta över sittning i lokalen kommer att finnas utanför kongresshallen.
Av säkerhetsskäl ska så få saker som möjligt tas med in
i kongresshallen.
Observera att inpasseringskortet alltid ska bäras väl synligt vid inpassering till kongresshallen.
Placering av ombud och förbundsstyrelsens ledamöter
Ombud är stolsplacerade i sektionerna A–D och förbundsstyrelsens ledamöter i sektionerna B och C. Stolsnumret finns
angivet på inpasseringskortet.
Placering för övriga kongressdeltagare
Grupper med skyldighet att närvara är placerade i samtliga
sektioner: A–D. För revisorer samt ledamöter i granskningskommitté och valberedning finns stolsnumret angivet på inpasseringskortet. För lokala ombudsmän gäller fri sittning
i delar av sektionerna A och D.
Centrala ombudsmän är placerade på läktarens sektioner
A och B.
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För gäster finns platser reserverade på läktarens sektioner
B och C.
För åhörare finns platser reserverade på läktarens samtliga
sektioner: A–D.

Mobiltelefoner
Mobiltelefoner ska helst vara avstängda under pågående kongressförhandlingar. Om du behöver ha mobilen påslagen måste
den vara på ljudlöst.

Säkerhetsfrågor
Kontakta Ulf Andersson, 070-224 66 00, Bengt Forsling,
070-630 92 72, eller Britt Gomez, 070-604 28 23, i säkerhetsfrågor. Det går också bra att kontakta receptionen på Svenska
Mässan.

Akut läkarvård
Kontakta SOS Alarm, telefonnummer 112, om akut läkarvård krävs. Var vänlig informera personalen i kongressbyrån
om SOS Alarm har kontaktats.

Kongresskommitté
Om du behöver komma i kontakt med kongresskommittén kan
du ringa någon av nedanstående:
Anna Jensen Naatikka, 070-341 98 59
Britt Gomez, 070-604 28 23
Bengt Forsling, 070-630 92 72
Helena Eriksson, 070-688 07 52
Lena Hagman, 070-665 83 54
Lotta Oscarsson, 070-528 91 45
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Övrigt på Svenska Mässan
Garderobåoch bagage
Under fredagen och måndagen kommer garderoben vid Svenska Mässans entré 8 att vara bemannad för inlämning av
ytterkläder och bagage.
Övriga dagar kommer garderoben att vara obemannad.
Svenska Mässan ansvarar inte för föremål i garderoben.
Intern-tv
Kongressen kan följas via intern-tv. Tv-monitorer finns uppsatta på olika platser utanför kongresshallen och i kongressfoajén.
Trådlöst internet
Det finns möjlighet att använda trådlöst internet utan kostnad.
Välj trådlösa nätverket: IFMetall2017
Lösen: Kongress2017

Kongressfesten
Kongressens fest äger rum söndagen den 21 maj klockan
19.30–01.00 på Svenska Mässan.
Försäljning drinkbiljetter
Det kommer att bjudas på alkoholfri dryck vid middagen.
För den som önskar finns möjlighet att köpa alkoholhaltig
dryck i barer i anslutning till festlokalen. Enklast är dock att
köpa drinkbiljett i förhand. Försäljning av drinkbiljetter kommer att ske på följande platser och tider:
19 maj klockan 10.00–12.30 vid kongressbyrån,
i samband med inregistrering.
19 maj klockan 14.30–15.00 vid kongressbyrån,
i samband med fikapaus.
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20 maj klockan 12.00–13.00, i samband med lunch,
i baren i restaurang Estrad.
21 maj klockan 12.00–13.00, i samband med lunch,
i baren i restaurang Estrad.
På kongressfesten är det bordsplacering. Skiss över
placeringen kommer att finnas i festprogrammet
som delas vid ankomsten till festen.

I närheten av Svenska Mässan
Apotek
Apotek finns alldeles intill Svenska Mässan.
Adress: Korsvägen 1.
Uttagsautomat
Uttagsautomat finns vid Svenska Mässans entré 5,
Mässans Gata 20.
Hotell för kongressens deltagare
Gothia Towers, Mässans gata 24, 031-750 88 00
Lorensberg, Berzeliigatan 15, 031-81 06 00
Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73, 031-751 53 00
Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36,
031-727 10 00
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Bandiera rossa

Framåt kamrater, till uppror manar
vår röda fana, vår röda fana.
Framåt kamrater, till uppror manar
vår röda fana som segern ger.
Röda fanan ska mot seger gå!
Röda fanan den ska segern nå!
Röda fanan ska mot seger gå!
Leve socialismen, leve friheten!
För alla utsugnas stora skara
ska röda fanan signalen vara.
O proletärer, stå upp och kämpa,
vår röda fana ska seger ge.
Röda fanan ska mot seger gå!
Röda fanan den ska segern nå!
Röda fanan ska mot seger gå!
Arbetets frukter åt dem som arbetar!
Avanti popolo alla riscossa,
bandiera rossa, bandiera rossa!
Avanti popolo alla riscossa,
bandiera rossa trionferà!
Bandiera rossa trionferà!
Bandiera rossa trionferà!
Bandiera rossa trionferà!
E viva il Socialismo e la libertà!
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Arbetets söner

Arbetets söner, sluten er alla
till våra bröder i Syd och i Nord!
Hören I ej hur mäktigt de skalla
ut över världen befrielsens ord?
Ur den förnedrande träldomens grift,
upp till en hedrande ädel bedrift!
Oket med påskriften: ”Bed och försaka”
länge oss nedtryckt i mörker och nöd;
://: Människovärdet vi fordra tillbaka,
kämpa för rättvisa, frihet och bröd.://:
Icke naturen hårdhänt har dragit
gränser som skilja fattig och rik;
hjärtlöst har makten under sig slagit
alla dess håvor, rovdjuret lik.
Mot den förödande guldkalvens stod
kämpen med glödande känslor och mod!
Käckt mot förtrycket ett värn vi oss dana,
fältropet genom nationerna går.
://: Sluten er under vår enighets fana.
fällen ej modet och segern är vår! ://:
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Internationalen

Upp, trälar uti alla stater,
som hungern bojor lagt uppå.
Det dånar uti rättens krater,
snart ska utbrottets timma slå.
Störtas skall det gamla snart i gruset.
Slav, stig upp för att slå dig fri!
Från mörkret stiga vi mot ljuset,
från intet allt vi vilja bli.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.
Arbetare, i stad på landet,
en gång skall jorden bliva vår.
När fast vi knyta brodersbandet,
då lättingen ej råda får.
Många rovdjur på vårt blod sig mätta
men när vi nu till vårt försvar,
en dag en gräns för dessa sätta,
skall solen stråla lika klar.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.
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