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Om Klubbens planeringskonferens 
 

Varje år klubbstyrelsen anordnar en planeringskonferens för att planera 

årets verksamhetsplan och budget. Styrelsen går igenom föregående 

verksamhetsår och utvärderar denna samt gå igenom vilka prioriteringar 

klubben ska göra för nästkommande verksamhetsår. I 

planeringskonferensen ligger också ett klubbstyrelsemöte. 

Klubben brukar ha denna planeringskonferens på en annan plats än 

Stockholm för att vi ska inte störas av olika förhandlingar och andra 

ärenden som en del av styrelseledamöter blir tvungna att gå iväg. Vi 

koncentrerar oss bättre då på planeringen. 

I år har vi lagt från en enig klubbstyrelse ett förslag till verksamhetsplan 

och budget för 2014 till medlemsmötet, som är Klubbens högsta beslutande 

organ, den 11 december 2014. Medlemsmötet antog detta enhälligt. I 

verksamhetsplanen och budget för 2014 planerar vi ha en 

planeringskonferens som styrelseledamöter, alla huvudskyddsombud, 

revisorerna och sammankallade för valberedningen deltar. Budgeten för 

planeringskonferensen som medlemsmötet antog är på 45.000 kronor. 

För ett par månader hade vi kontakt med de radikala fackföreningarna i 

Grekland och kom fram en idé att vi skulle besöka dem. Fackföreningarna i 

Aten, trots alla de ekonomiska svårigheter som de har, erbjöd sig att de 

skulle täcka våra logikostnader.  

Vi diskuterade frågan i föregående klubbstyrelsemöte den 10 december och 

vi tog ett beslut att styrelsen var positiv att lägga planeringskonferensen 

2014 i Aten och ta upp frågan till beslut på medlemsmöte. Detta trots att 

det finns ett beslut redan från medlemsmöte den 11 december. Vi vill på 

detta sätt förankra vårt beslut till medlemmarna. 

Förslaget konkret innebär: 

1.  Att vi inte kan överskrida klubbens budget angående 2014:s 

planeringskonferens.  

2. Att klubben betalar resan för deltagarna i planeringskonferensen. 
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3. Att fackföreningarna i Aten står för logikostnaderna.  

4. Att deltagarna på konferensen tar egen semester eller tid åter för de 

återstående dagarna som man måste vara borta, utöver 

planeringskonferensen. 

5. Maten betalas av varje ledamot, utöver fika och kaffe som klubben 

står för. Klubben ska betala däremot för två st middagar för våra 

värdar. 

Målet med resan i så fall är inte bara att planera vår nästa verksamhetsår 

och ha ett klubbstyrelsemöte men att vi har några studiebesök i t ex 

Atens tunnelbana och andra arbetsplatser, träffa och utbyta erfarenhet 

med andra fackföreningar och arbetare i Aten. Det är bra för oss att se 

hur det har blivit från år 2009, som Grekland hade en ekonomisk 

standard som i Sverige, att folk nu svälter, folk tar sitt liv pga av 

ekonomiska problem och 1,5 miljoner arbetare är arbetslösa. Grekland är 

ett EU-land och vad som händer där med denna politik som förs där, 

kommer snart eller senare att påverka oss. Vi vill diskutera med 

fackföreningarna hur de organiserar motståndet mot att t ex 

kollektivavtalen har försvunnit i praktiken och ersatts av personliga avtal 

och hur vi kan agera tillsammans. 

Sist men inte minst, Klubbstyrelseledamöterna ser ett stor värde på att vi 

ska använda klubbens pengar på rätt sätt, dvs att bygga motståndet mot 

arbetsgivarna med erfarenhetsutbyte. Att vi personligen ska offra några 

semesterdagar för detta är det minsta som vi kan göra.  

 

 

 
Med vänliga hälsningar 

 
Jannis Konstantis 

Ordförande 
 

 

 


