
TIll                                                                                                                         Från 

Seko klubb 111 årsmöte                                                                                   Mikael Fäldt 

 Motion Gällande föreningens sida på MTR's  ontrack sida. 

 I dag finns har föreningen en hemsida som man kan gå in på via MTR's interna nätverk, kallat "ontrack", det 

problem som finns i dag med denna hemsida är att det saknas någon organisation om hur materialet skall 

framställas. I dag finns 11 Dokument, Länkar, samt ett nyhetsfeed. 

 Jag föreslår följande förändringar så att den blir mer intressanta: 

 Att Länk sidan läggs ned och innehåll fördelas till dokument mallar. (Eftersom länk sidan fungerar inte till 

spärrkiosker) 

 Någon med kunskap Att Dokument sidorna fördelas enligt följande: 

1.  Medlems sida skapas med inriktning som ny medlem samt övrig information (enbart fakta sidor) 

2. Nyheter samt viktig information från dessa möten 

3. Möten med dess planering 

4. Klubb sida 

5. Sektions sida  (varje sektion redovisar sitt innehåll )  

6. Kontakt sida (enbart Fakta)   

7  Medlemsaktiviteter där medlemmar kan anmäla sig till. 

8. Skyddsombudsinformation  

9. förhandlingar och KA / med löner 

10. Övrigt  

11. Arkiv sida. (all information som skall kvarstå efter ett år finns här) 

 Att inom de närmaste 3 månaderna efter årsmötet skall man ha genomfört förändring 

 Att utformning och innehåll bör göras med någon med kunskap i  Data för dessa frågor. 

 Med vänliga hälsningar  

Mikael Fäldt 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Svar från Styrelsen Seko Klubb 111 

Klubbstyrelsen anser att detta är en fråga för den grupp som hanterar vår sida på On Track. 

Klubbstyrelsen beslutar att skicka denna fråga till gruppen för beredning. 

I och med detta anser Klubbstyrelsen att motionen är besvarad. 
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Till                                                                                                                    Från 

Seko klubb 111 årsmöte                                                                              Mikael Fäldt 

Motion Gällande kontaktpersoner 

På station är det sällan eller få gånger man får information när ett möte eller en aktivitet skall genomföras.  

Oftast kan man få den informationen i efterskott. 

Detta beror på att det saknas någon att förmedla informationen ut till medlemmen från den som skapat 

informationen. 

Därför föreslår jag  

Att man skapar en funktion ej vald så att det blir en naturlig sträcka från den som skapar informationen till 

medlemmen som skall läsa det skapade. 

 Att den enda arbetsuppgiften handlar om att förmedla skapad information från klubben. 

 Att den lokala förtroendevalde får till uppgift att skapa på eget initiativ ett kontakt nät för respektive 

stationsuppgång 

 Att varje stationsuppgång inte har mer än 2 personer, beroende på sjukdom eller annan frånvaro orsak. 

 Att arbetsuppgiften handlar om följande: 

* Berörd information från klubben skrivs ut och sätts upp på lämplig plats på stationsuppgången. 

* En återkoppling sker sedan med orden:  ex. Stationsuppgång.  Klar 

 Att namnet på denna grupp kan vara kontaktpersoner eller annat lämpligt. 

 Att person kan vara verksam med detta så länge intresse finns 

 Att efter varje placering ses kontaktnät lista över, så att alla stationsuppgånger täcks 

 Med vänliga hälsningar 

Mikael Fäldt 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Svar från Styrelsen Seko Klubb 111 

Hur klubben är uppbyggd med bl a sektioner osv är beskrivet i klubbens arbetsordning. För att ändra 

detta behövs ändringar i arbetsordningen. Ändringar i arbetsordningen beslutas på årsmötet. Vi ska 

dock ha en ambition att svara inom 24 timmar. 

Klubbstyrelsen hänskjuter motionen till årsmötet 2020. Klubbstyrelsen avslår motionen. 
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Till                                                                                                                            Från 

Seko klubb 111 Årsmöte                                                                                      Mikael Fäldt 

Motion 24 timmar kontakt efter begäran om svar 

Motionen handlar om att det bör skapas en balans mellan medlem och förtroendevald. 

När medlemmen söker kontakt i en fråga så bör man kunna ge en direkt återkoppling av att 

budskapet kommit fram. Detta fanns tidigare. 

Därför föreslår jag 

Att När fråga inkommit till klubben skall information gå ut inom 24 timmar att budskapet blir mottaget 

Att återkommande svar ges var tredje dag till svar getts eller att en överenskommelse sker när svar skall ges. 

Att införa en sådan rutin görs att frågor inte glöms bort samt att medlem behöver inte vänta i onödan. 

Med vänliga hälsningar 

Mikael Fäldt 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Svar från Styrelsen Seko Klubb 111 

Klubbstyrelsen anser att man behöver återkoppla till medlemmen så snart man har ett svar eller 

något nytt i ett ärende. I dag om man mailar till Seko Tunnelbanans mail, får man ett svar att mailet 

är mottaget. 

Däremot anser klubbstyrelsen att man inte ska bygga upp byråkratiska hinder som gör att våra 

förtroendevalda ska bli jagade för att de inte har återkopplat till medlemmen i en viss begränsad tid. 

Med så hög arbetsbelastning som finns bland våra förtroendevalda kan detta ge en motsatt effekt 

och en del förtroendevalda kan bli utbrända. 

Klubbstyrelsen avslår motionen. 
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Till                                                                                          Från 

Seko klubb 111 årsmöte                                                    Mikael Fäldt 

Stocholm 6 mars 2019 

Ärende: Motion gällande klubbens sektioners verksamhet 

För att kunna skapa en fungerande organisation så måste även den verksamhet som är närmast medlemmarna 

fungera.  För att genomföra detta krävs att sektionerna även måste ta sitt ansvar likvärdigt mot klubben. 

Därför föreslåg jag 

Att varje sektion skall skapa en verksamhetsplan som motsvarar det område verksamheten finns i. 

Att verksamhetsplanen skall kompletteras sedan på klubbnivå. Detta för att samma verksamhetsplan skall 

verifieras på klubbnivå. 

Att klubb tidningen skall ha en minium av en sida för respektive sektion därav man redovisar dels sin planerade 

men även genomförda verksamhet. 

Att det även finns en målplan i respektive sektion med fastställd tidsplan att genomföra sin verksamhet. 

Att diskussion skall tas upp med arbetsledningen avseende tidsomfattning avseende medlemsverksamhet för 

respektive sektion. 

Att sektion skall genomföra verksamhet som både berör facklig samt arbetsmiljöverksamhet så att den enskilde 

medlemmen kan vara delaktig personligen eller via förslag denne har inlämnat och även få återkoppling i detta. 

Att detta skall genomföras från verksamhets årets början 

Med vänliga hälsningar 

Mikael Fäldt 

Svar från Styrelsen Seko Klubb 111 
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I vår arbetsordning för sektionerna står att alla sektioner skall ha en aktivitetsplan. Klubbstyrelsen är 

enligt klubbens arbetsordning ansvarig för verksamheten. Klubben skall enligt arbetsordningen och 

också utifrån stadgarna ha en verksamhetsplan ha en verksamhetsplan och inte flera. I sektionernas 

arbetsordning framgår det vilka uppgifter som sektionerna har. 

Med detta svar avslår klubbstyrelsen motionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till                                                                                                                     Från 

Seko klubb 111 årsmöte                                                                               Mikael Fäldt 

Stockholm 5 mars 2019 

Ämne: Motion avseende möten och genomförande 

Det finns i dag uppenbarligen problem för medlemmar kunna att närvara på klubbens olika möten, vid lyssnade 

av kollegor saknas det ofta information när genomförande av möten skall ske. Denna information finns 

säkerligen men är inte framtagen så de kan läsa om den. 

Därför föreslår jag: 

Att information till möten skall finnas ute på respektive arbetsplats i god tid innan möte skall genomföras (ej 

via data) 

Att på möteskallelse skall det finnas information om: 

- Hur man skall kunna byta ut sig för att få tid att närvara på mötena 

- Tydlig information för mötet skall finnas på kallelse (används svåra ord skall förklaring finnas med) 

- Tema som skapar intresse skall finnas med alla medlemsmöten 

- Även annat som kan underlätta för medlem att närvara skall alltid finnas med 

Att medlemsmötes platsen skall finnas i närhet till tunneblanan 

Att medlemsmötena inte skall vara längre än 1 timme och 30 minuter max 2 timmar så att den enskilde kan ta 

sig tillbaka till sin arbetsplats i tid. 

5 



Att efter respekive medlemsmöte skall utvärderas så att man kan se  vad som skett bra repspektive dåligt. 

Utvärdering görs i samband med möte. 

Att det skall böra gälla från verksamhetsårets början 

Med vänliga hälsningar 

Mikael Fäldt  

Svar från Styrelsen Seko Klubb 111 

Klubbstyrelsen anser som det styr i stadgarna att medlemsmöte/årsmöte är klubbens högsta 

beslutande organ. 

Vi anser att informationen om medlemsmötena är ute på arbetsplatsen men självklart kan vi bli 

bättre på det. 

Vi anser att dina yrkanden är motstridiga då du vill ha både temamöten, motioner, utvärdering mm 

men samtidigt ska mötet inte vara mer än 1,5 timme. Detta är utifrån vår erfarenhet inte möjligt om 

man vill ha ett bra och givande möte. Du som medlem/förtroendevald kan påverka medlemsmötets 

dagordning genom att i förväg skicka de frågor som du vill ska tas med på dagordningen. 

Med detta svar avslår klubbstyrelsen motionen. 

 

 

 

 

 

 

TIll                                                                                           Från 

Seko klubb 111 årsmöte                                                     Mikael Fäldt 

3 mars 2019 

Ärende: Motion om information från förtroendevalda till medlemmar 

Historik 

I dag har klubben ett antal förtroendevalda på olika uppdrag inom föreningen det har även skapats parts 

sammansatta arbetsgrupper där förtroendevalda sitter som klubbens representanter. Men det kommer ingen 

information ut till medlemmarna vad som sker eller händer på de uppdrag man innehar. För att medlemarna 

skall kunna ta del av det arbete som sker bör också information komma ut vad som sker inom uppdraget. 

Därför föreslår jag: 

Att information skall ges ut konternuerligt under verksamhetsåret när man varit verksam i uppdraget. 
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Att information skall gå via klubbens informations blad  

Att uteblir information skall det på  klubb informations första sida finnas en information vilka som inte har 

bidragit samt anledning 

Att vid verksamhetsårets slut skall årsredovisning ges ut med samtliga förtroendevaldas uppdrag redovisas 

Att om förtroendevald systematiskt undviker att informera bör lämpliga påföljder ses över. 

Att följande undantas från detta: 

- Enbart har upppdrag som styrelseledamot eller ersättande styrelseledamot i klubb eller sektion 

- Enbart har uppdrag som valberedningsledamot  

Att börja gälla från och kommande verksamhetsår  

Med vänliga hälsningar 

Mikael Fäldt 

Svar från Styrelsen Seko Klubb 111 

Information från klubben till medlemmar är enligt klubbstyrelsen inte en individuell handling. 

Information till medlemmarna kommer ut från de olika organ som klubben har dvs klubbstyrelsen, 

AU, sektionsstyrelsen, HSO, Skyddsombudorganisationen, ordförande i klubben osv. Många gånger 

då klubbens tidning inte längre finns kommer informationen via klubbens informationsblad. Det finns 

säkert en anledning att denna information ska bli bättre. Vi försöker arbeta i denna riktning. 

Samma sak gäller klubbens verksamhetsberättelse då det där finns en samlad bild hur vi kollektivt 

arbetat inom respektive klubb/sektions/skyddsombudsorganisation. Klubbstyrelsen vill inte skapa 

byråkratiska mekanismer med olika sorters verksamhetsredovisningar som kan förvirra 

medlemmarna istället för att underlätta för dem. 

Med detta svar avslår klubbstyrelsen motionen. 

 

 

 

 

 

 

Till                                                                                               Från                                                                          

Klubb 111 årsmöte                                                                  Mikael Fäldt 

Stockholm 7 mars 2019 

Ärende: Motion gällande medlemsverksamhet 
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Tidigare fanns det medlemsaktiviteter i klubbens regi som innebar att man gick ut med balnd medlemmarna 

och frågade i första hand om man var intresserad av någon aktivitet som var  2-4 gånger i månaden.  Den som 

svarade på detta fick ocksp en förfrågan om att vara den som samordnade aktiviteten. I dag finns inget av detta 

inom klubben av i dag. För att kunna skapa en sammanhörighet i grupp så måste det även finns något av 

intresse även för medlemmarna. Grillafton och bårresor i all ära, men de nuvarande är bara en gång om året. 

Jag föreslår därför 

Att medlemsaktiviter skapas 

Att förfrågan går ut till medlemmarna om det finns intressen för olika medlemsaktiviteter i klubbens regi. 

Att varje medlemsaktivitet skall sedan var godkänd av klubb styrelsen 

Att varje medlemsaktivitet skall ha en närvaro lista som fylles i för respektive gång när medlemsaktivitet 

anordnas 

Att närvaro kan se ut enligt följande: 

D A TU M DATUM 

N 

A 

M 

N 

Att närvarolista skall inlämnas senast 1 månad innan årsmöte skall genomföras. 

Att varje medlemsaktivitet skall sedan ses över i positivt och negativt syfte, detta för att se ut hur det hela 

fungerade. 

Att utsändning av förfrågan görs vid verksamhetsårets start. 

Med vänlig hälsning 

Mikael Fäldt 

Svar från Styrelsen Seko Klubb 111 

Klubbstyrelsen anser att medlemsaktiviteterna skapas från sektion- och klubbstyrelse. Medlemmarna 

har rätt att yrka på olika aktiviteter som beslutas i de berörda organen i klubben. På detta sätt finns 

det möjligheter för medlemmarna att yrka på vad de vill. Många av klubbens aktiviteter har beslutats 

på detta sätt. 

Klubbstyrelsen anser inte att vårt sätt att hanteras frågan behöver ändras. 

Med detta svar avslår klubbstyrelsen motionen. 

 


