Dagordningens punkt 10
Val av förbundsstyrelse, revisorer och lönekommitté
a) val av förbundsordförande
Ulf Jonsson, valberedningens ordförande: Valberedningen har gått igenom nomineringarna till förbundsordförande.
En person ska väljas och tre personer har nominerats, nämligen Anders Ferbe, Marie
Nilsson och Veli-Pekka Säikkälä.
Anders Ferbe och Veli-Pekka Säikkälä har återtagit sina nomineringar.
Valberedningen föreslår att Marie Nilsson väljs till förbundsordförande och att valet
sker med acklamation.

Kongressen beslutade med acklamation
att välja Marie Nilsson till förbundsordförande.
Tack
Marie Nilsson, förbundsstyrelsen: Jag är här nu! För några personer i den här lokalen, så
har den där meningen en alldeles speciell betydelse. Jag är här nu!
För knappt en månad sedan så satt jag där uppe på läktaren på en annan kongress och
var med om att en annan IF Metallare valdes till ett väldigt hedersamt och fint uppdrag
och då satt jag där och funderade. Undrar hur det känns att stå där nere och bli vald till ett
sådant där fint uppdrag. Nu vet jag. Det känns alldeles, alldeles underbart!
Det finns en person som hade en alldeles speciell betydelse när mitt fackliga engagemang tog sin början. Han heter Björn Pettersson, men kallades för Eldarn.
Eldarn fyllde 94 år nu i påskas och han var klubbordförande på den arbetsplatsen där
jag började jobba som 18-åring. Han fick mig, som något tveksamt hade blivit medlem i
Fabriksarbetareförbundet, att ta på mig uppdraget som förtroendevald.
Några år senare så var vi på en utbildning ihop som handlade om hur vi skulle utveckla medbestämmandet och förhandlingsverksamheten på vår klubb. Vi hade en handledare på den här kursen som förklarade på ett mycket, mycket pedagogiskt sätt, att när
det gäller intressekonflikter, så är det allra bästa om de lokala parterna kan hitta en gemensam lösning att enas om. Det är mycket bättre än om de centrala parterna ska blandas
in. Och jag noterade att Eldarn, han satt där och han blev mer och mer förbannad. Till slut
begärde han ordet och så sade han ”Aldrig, aldrig i helvete att vi viker ned oss för arbetsgivaren, över min döda kropp! Men ibland måste man faktiskt kompromissa.” Tack Björn
för de visdomsorden.
Det är verkligen en stor ära och en gigantisk utmaning att få förtroendet att leda världens bästa fackförbund. Men det här kommer så klart inte vara en ”one-woman show”.
Det här kommer att vara ett teamwork. Tillsammans ska vi arbeta hårt för att nå våra mål.
Tack alla ni fina IF Metallare. Jag lovar att göra mitt yttersta för att inte göra er besvikna.
Tack så hemskt mycket!

b) val av vice förbundsordförande
Ulf Jonsson, valberedningens ordförande: Valberedningen har gått igenom nomineringarna till vice förbundsordförande.
En person ska väljas och fem personer har nominerats, nämligen Martin Gunnarsson,
Anna Jensen Naatikka, Marie Nilsson, Veli-Pekka Säikkälä och Tomas With.
Martin Gunnarsson, Anna Jensen Naatikka, Marie Nilsson och Veli-Pekka Säikkälä
har återtagit sina nomineringar.
Valberedningen föreslår att Tomas With väljs till vice förbundsordförande och att
valet sker med acklamation.
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Kongressen beslutade med acklamation
att välja Tomas With till vice förbundsordförande.
Tack
Tomas With, förbundskontoret: Tack, tack ska ni ha!
Det var industrin som gjorde att vår släkt flyttade till Sverige och utifrån det så var
måndagen en jätteglädjens dag för mig. I måndags gjorde vår 20-årige son sin första
arbetsdag på en industriarbetsplats. Ännu mer glädjande var att han fick facklig introduktion den första arbetsdagen och skrev in sig i förbundet. Därmed blev vi fyra generationer
industriarbetare. Fyra generationer i ett förbund som gör skillnad på våra arbetsplatser,
fyra generationer IF Metallare. I vår släkt är vi stolta över det!
Tack ska ni ha för förtroendet! Det känns jättestort på många sätt. Ni vet hur det är
när vi väljs till förtroendeuppdrag på våra arbetsplatser, eller för avdelningens räkning. Vi
har alltid anledning att fråga oss hur vi på bästa sätt ska klara av uppdraget. Vad ska vi
tänka på, vad ska vi göra för att på bästa sätt fullgöra det uppdrag som vi har fått.
Så här långt i livet är erfarenheten; prata med människor, lyssna på dem, lyssna på
organisationens företrädare. I vår organisation finns erfarenheter och kunskap från många
olika miljöer. Det är någonting unikt. Det är någonting som gör vår organisation stark och
rik. Det är någonting som bara vi har. Kom ihåg, det är våra arbetsplatser. Tillsammans är
vi bärare av avtal. Vi är den ena avtalsparten och det är vår organisation. Det handlar om
vår framtid, om våra barns framtid.
Tack ska ni ha!

c) val av förbundssekreterare
Ulf Jonsson, valberedningens ordförande: Valberedningen har gått igenom nomineringarna till förbundssekreterare.
En person ska väljas och två personer har nominerats, nämligen Anna Jensen
Naatikka och Marie Nilsson.
Marie Nilsson har återtagit sin nominering.
Valberedningen föreslår att Anna Jensen Naatikka väljs till förbundssekreterare och
att valet sker med acklamation.

Kongressen beslutade med acklamation
att välja Anna Jensen Naatikka till förbundssekreterare.
Tack
Anna Jensen Naatikka, förbundsstyrelsen: Kamrater, stort, stort tack för förtroendet att få
bli vald till förbundssekreterare. Att bli enhälligt vald i en kongress det känns både i
hjärta och i tårkanaler kan jag säga, så att det finns rätt mycket här, det skulle behövas lite
servetter.
Mitt första förtroendeuppdrag, det känns som en evighet ibland, det var som ett
ganska ilsket skyddsombud och ungdomsansvarig. Men oavsett uppdrag, så är känsla och
stolthet och värme när en blev vald av sina kamrater i förtroende, det är lika hedrande då
som nu.
Att få ett förtroendeuppdrag i vårt starka förbund, det är nog bland det finaste man
kan tänka sig. Det är med spänning jag ser fram emot att tillsammans med Marie, Tomas,
Veli-Pekka – som jag hoppas också blir vald med acklamation snart – få förvalta det förtroende som ni ger oss och att vi efter kongressen börjar att göra verkstad av de beslut vi
kommer att fatta under dessa dagar.
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Att hela ledningen blir enhälligt vald med acklamation, det visar på ett enigt förbund.
Det skickar också signaler till omvärlden, och kanske framför allt till våra arbetsgivare,
att vi har ett starkt och samstämmigt stöd bakom oss. För ett sådant stöd, det är ovärderligt när det verkligen blåser till, vilket det har en tendens att göra ibland.
Så stort, stort tack än en gång!

d) val av avtalssekreterare
Ulf Jonsson, valberedningens ordförande: Valberedningen har gått igenom nomineringarna till avtalssekreterare.
En person ska väljas och tre personer har nominerats, nämligen Darko Davidovic,
Veli-Pekka Säikkälä och Tomas With.
Darko Davidovic och Tomas With har återtagit sina nomineringar.
Valberedningen föreslår att Veli-Pekka Säikkälä väljs till avtalssekreterare och att
valet sker med acklamation.

Kongressen beslutade med acklamation
att välja Veli-Pekka Säikkälä till avtalssekreterare.
Tack
Veli-Pekka Säikkälä, förbundsstyrelsen: Jag vill tacka kongressen för förtroendet. Det
känns stort. Och det känns väldigt, väldigt stort att bli omvald för fjärde gången. Jag börjar bli lite varm i kläderna nu och veta hur man gör det här jobbet. Vi kommer att ha stora
utmaningar som vi ska diskutera de här dagarna på kongressen och jag lovar er att jag
ska, ihop med er, ta hand om arbetsuppgifterna med glädje, men också med ett stort mått
av ödmjukhet. Så tack allihop, nu kör vi! Tack så mycket.

e) val av arbetande ledamöter till förbundsstyrelsen
Ulf Jonsson, valberedningens ordförande: Valberedningen har gåt igenom nomineringarna till arbetande ledamöter i förbundsstyrelsen.
13 personer ska väljas och 19 personer har nominerats.
Utöver de 13 som valberedningen föreslår är Renate Almén, 7 Gävleborg, Tomas
Karlsson, 2 Norrbotten, Besim Matoshi, 40 Västbo-Östbo, Björn Olsson, 46 Blekinge,
Göran Persson, 14 Värmland, och Simon Petersson, 41 Kalmarsund, nominerade.
Renate Almén, Besim Matoshi, Göran Persson och Simon Petersson, liksom senare
även Tomas Karlsson och Björn Olsson, har återtagit sina nomineringar.
Valberedningen föreslår att följande personer väljs till arbetande ledamöter i förbundsstyrelsen och att valet sker med acklamation:
Ingemar Andersson, 4 Södra Västerbotten
Tonnie Andersson, 29 Norra Älvsborg
Monica Benjaminsson, 34 Borås
Ulla Brännström, 3 Norra Västerbotten
Anna Fernebro, 49 Nordvästra Skåne
Robert Fredriksson, 16 Mälardalen
Stefan Hultman, 6 Mellersta Norrland
Stefan Leiding, 15 Stockholms län
Jenny Påhlsson Andersson, 26 Östergötland
Karl Sahlin, 13 Bergslagen
Carita Svärd, 33 Vätterbygden
Mikael Sällström, 36 Göteborg
Emma Åkesson, 44 Halland
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Kongressen beslutade med acklamation
att bifalla valberedningens förslag.

f) val av revisorer
Ulf Jonsson, valberedningens ordförande: I konsekvens med kongressens beslut att ändra
stadgarna § 18 mom. 1 Val av revisorer, ska fyra revisorer väljas.
Valberedningen har gått igenom nomineringarna till revisorer. Fyra personer ska
väljas och elva personer har nominerats, nämligen Bodil Andersson, 28 Västra Skaraborg,
Linda Andersson, 26 Östergötland, Beatrice Berntsson, 44 Halland, Erik Burstedt,
3 Norra Västerbotten, Kent Eriksson, 5 Höga Kusten, Lars Halvarson, 10 Dalarna, Peter
Krantz, 36 Göteborg, Håkan Rudmark, 32 Höglandet, Joakim Samuelsson, 40 VästboÖstbo, Roger Sandeen, 38 Östra Småland, och Christin Sjöroos, 15 Stockholms län.
Bodil Andersson, Beatrice Berntsson, Lars Halvarson, Håkan Rudmark, Joakim
Samuelsson och Roger Sandeen har återtagit sina nomineringar.
Erik Burstedt har valt att kvarstå som nominerad.
Valberedningen föreslår att följande personer väljs till förbundsrevisorer:
Linda Andersson, 26 Östergötland
Kent Eriksson, 5 Höga Kusten
Peter Krantz, 36 Göteborg
Christin Sjöroos, 15 Stockholms län
Eftersom fler är nominerade än som ska väljas ska sluten omröstning genomföras.

I debatten deltog:
Anna Westermark, 3 Norra Västerbotten

Följande förslag förelåg:
Valberedningens förslag till val av förbundsrevisorer.
Anna Westermarks förslag att välja Erik Burstedt till förbundsrevisor.
**********
Härefter förrättades slutet val via de röstberättigades personliga Ipads.
Valsedeln hade följande utformning:
Linda Andersson, 26 Östergötland
Kent Eriksson, 5 Höga Kusten
Peter Krantz, 36 Göteborg
Christin Sjöroos, 15 Stockholms län
-----------------------------Erik Burstedt, 3 Norra Västerbotten
**********

Rapport från röstkontrollanterna
Jan Eriksson, röstkontrollanternas ordförande, föredrog följande rapport:
Företagen röstsammanräkning den 19 maj 2017 över kongressens val av revisorer.
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Antal röstberättigade
Antal anmälda frånvarande
Ej avgivna röster
Antal avgivna röster

317
0
1
316

Följande personer erhöll mer än hälften av vid valet avgivna godkända röster och är
därmed valda:
Linda Andersson, 26 Östergötland
Kent Eriksson, 5 Höga Kusten
Peter Krantz, 36 Göteborg
Christin Sjöroos, 15 Stockholms län

311 röster
306 röster
295 röster
287 röster

Närmast i röstetal kom:
Erik Burstedt, 3 Norra Västerbotten

65 röster

Göteborg den 19 maj 2017
Jan Eriksson

Bo Karlsson

Christin Sjöroos

Peter Krantz

Kongressen beslutade
att godkänna röstkontrollanternas rapport över kongressens val av revisorer.

Auktoriserad revisor
Ulf Jonsson, valberedningens ordförande: Enligt stadgarna ska kongressen utse
auktoriserad revisor.
Jag föreslår att Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB utses att utföra revisionen
under kommande kongressperiod, med auktoriserade revisorn Johan Rönnkvist som tills
vidare huvudansvarig.

Kongressen beslutade
att bifalla valberedningens förslag.

g) val av ledamöter till centrala lönekommittén
Ulf Jonsson, valberedningens ordförande: Valberedningen har gått igenom nomineringarna av ledamöter till centrala lönekommittén.
Tre personer ska väljas och sex personer har nominerats.
Utöver de tre som valberedningen föreslår är Mats Bäcklund, 2 Norrbotten, Jessica
Danielsson, 41 Kalmarsund och Lennie Håkansson, 46 Blekinge, nominerade. Samtliga
har återtagit sina nomineringar.
Valberedningen föreslår att följande personer väljs till ledamöter i centrala lönekommittén och att valet sker med acklamation:
Thomas Andersson, 12 Uppland
Ulla Heikkilä, 40 Västbo-Östbo
Camilla Johansson, 28 Västra Skaraborg

Kongressen beslutade med acklamation
att bifalla valberedningens förslag.
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