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Ordförande har ordet 
Nu har vi kommit in i höstmånaden september och 

jag hoppas innerligt att ni har haft en bra sommar. 

I höst kommer vi att hålla representantskap och där 

skall vi bland annat välja ombud till IF Metalls 

kongress 2017, vi skall även behandla motioner till 

densamma. Vi skall också behandla nomineringar 

till förbundsstyrelsen. Mer info om detta hittar ni i 

detta informationsblad.  

Tag nu chansen att påverka, skriv motioner, vi 

kommer att ha motionsskrivarstugor på olika ställen 

i avdelningen, håll utkik på vår hemsida för att få 

reda på när och var. På hemsidan finns även mer 

information angående motioner och nomineringar. 

/Kalle Sahlin, ordf. IF Metall Bergslagen 

_________________________________________ 
Motioner till IF Metalls kongress 2017 
IF Metall håller kongress den 19-22 maj 2017 på Svenska 

Mässan i Göteborg.  
Medlem, klubbar och avdelningar har motionsrätt 

till kongressen.  

Motioner ska vara avdelningen tillhanda senast 

den 21 oktober 2016.  

Insända motioner ska vara undertecknad av medlem 

eller klubb. Avdelningen kommer att behandla 

inkomna motioner vid avdelningens 

representantskap den 23 november 2016. 

_________________________________________ 
Val av ombud och ersättare till IF Metalls kongress 

2017  
IF Metall håller kongress den 19-22 maj 2017 på Svenska 

Mässan i Göteborg.  
Avdelningen har att utse ombud och ersättare till denna 

kongress. Val av avdelningens ombud och ersättare sker 

vid avdelningens representantskap den 23 november 

2016. Avdelningen har att utse: 

• 9 ombud  

• 9 ersättare för dessa ombud. 

Representationen av kongressombuden ska vara så bred 

som möjligt med hänsyn till geografi och  

 

bransch, relation mellan små och stora företag samt 

könsmässig fördelning. Enligt handlingslinjerna som 

beslutades på 2014 års kongress ska målet om minst 30 

procent kvinnor i förbundets beslutande och rådgivande 

organ vara uppfyllt 2017. Även ålder och etnisk 

bakgrund ska beaktas.  
Klubbar, avdelningsombud och sektioner kan nominera 

kandidater till ombud och ersättare.  
De som nomineras ska vara vidtalade om uppdraget. 

Nomineringar ska vara avdelning avdelningen 

tillhanda senast den 21 oktober 2016. 
_________________________________________ 

Nomineringar till förbundsuppdrag  

IF Metall håller kongress den 19-22 maj 2017 på Svenska 

Mässan i Göteborg.  

Förbundets valberedning har utlyst nomieringar till följande 

uppdrag att välja vid kongressen:  

a) förbundsordförande , b) vice förbundsordförande,  

c) förbundssekreterare, d) avtalssekreterare  

e) 13 ledamöter i förbundsstyrelsen som är verksamma i 

produktionen, f) tre revisorer, g) tre ledamöter i centrala 

lönekommittén som är verksamma i produktionen  

h) 26 ersättare för ledamöter i förbundsstyrelsen som är 

verksamma i produktionen  

i) sex ersättare för förbundsfunktionärerna i förbundsstyrelsen  

j) tre ersättare för revisorer  

k) tre ersättare för ledamöter i centrala lönekommittén som är 

verksamma i produktionen  

Läs mer på vår hemsida om de olika kriterierna att ta 

hänsyn till vid nominering. 

Enskilda medlemmar, klubbar och avdelningar har rätt att 

nominera kandidater.  

Nomineringar av kandidater ska vara avdelningen och 

valberedningen tillhanda senast den 21 oktober 2016.  

De som nomineras ska vara tillfrågade om uppdraget. 

Avdelningen kommer att behandla nomineringar till 

förbundsuppdrag vid avdelningens representantskap den 23 

november 2016. 
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