
 

Tillsammans deltar vi,  

ställer krav och formar en 

 hållbar framtid. 

 

I vår organisation 

På vår arbetsplats 

I vårt samhälle 

Till alla förtroendevalda  
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Vad är avtalsrådet? 

IF Metalls stadgar § 26 Lönerörelser och förhandlingar 

Mom. 2 Avtalsrådets uppgifter 

Avtalsrådet är ett rådgivande organ till förbundsstyrelsen i av-
talsfrågor i vid mening, omfattande såväl anställnings – som ar-
betsvillkor. Avtalsrådet ska uttala sig om förlängning och upp-
sägning av riksavtal om löner och allmänna anställningsvillkor, 
fastställa förslag till sådant avtal, uttala sig om förslag till sådant avtal, uttala sig om förslag 
till uppgörelse samt om strejk i samband med riksavtalsförhandlingar. Förbundsstyrelsen 
kan till avtalsrådet remittera inkomna motioner som faller inom avtalsrådets område.  

 

Avtalsrådet består av ombud från alla IF Metalls avdelningar samt förhandlingsdelegationer-
na på olika avtalsområden. Den 20 - 21 november 2019 kommer rådet att sammanträda och 
då deltar de ca 200 förtroendevalda medlemmar plus ytterligare ett antal funktionärer. De 
kommer att behandla motioner från hela landet som kommer förvandlas till avtalskrav som 
sedermera förhandlingsdelegationerna på våra avtalsområden ska jobba med. 

 

Vad är kongress? 

IF Metall stadgar § 14 Kongressen 

Mom. 1 Uppgift 

Kongressen är förbundets högst beslutande organ. Ordinarie kongress hålls vart tredje år på 
tid och plats som bestäms av förbundsstyrelsen. Ordinarie kongress ska behandla val– och 
stadgefrågor samt för förbundets verksamhet viktiga principiella och idémässiga frågor. Kon-
gressen ska dessutom behandla inlämnade motioner från medlemmar, klubbar och avdel-
ningar samt förbundsstyrelsens förslag avseende inriktningen av förbundets verksamhet. 
För att under pågående ordinarie kongress kunna ta upp nya frågor till behandling krävs be-
slut med 3/4 majoritet. 

 

IF Metalls 5:e ordinarie kongress kommer gå av stapeln mån-
dag den 11 maj till fredag den 15 maj 2020 på Stockholm City 
Conference Folkets Hus. Rubriken denna gång är Hållbar fram-
tid. Kongressen består av 300 kongressombud och andra in-
bjudna personer. Som beskrivet i stadgarna behandlar kongres-
sen övergripande frågor, bland annat stadgar, handlingslinjer 
och val av förbundsuppdrag. 

 

 

 

 



 

 

Motioner avtalsrörelsen 2020 
 

Alla medlemmar har möjlighet att vara med och påverka. Därför uppmanar IF Metall Norra Väster-

botten klubbar, arbetsplatser med avdelningsombud samt enskilda medlemmar att ta chansen att 

skriva motioner till vårt avtalsråd. Har du något som du skulle vilja ändra på, lägga till eller ta bort från 

våra kollektivavtal? Eller något du vill att vårt förbund ska sätta fokus på under kommande avtalsrö-

relse? Skriv en motion! Ta kontakt med avdelningen om du vill ha hjälp. 

 

Motionerna ska vara avdelningen tillhanda senast 11 augusti 2019. 

Skicka dem till postbox.avd03@ifmetall.se. 

 

Motioner ska vara kortfattade och tydliga samt innehålla en kort motivering innan att-satsen. Beskriv 

själva problemet och ge en bakgrund till vad du vill förändra. 

Varför vill jag förändra? Vilka behov som finns! Finns det exempel på konkreta fall från det verkliga li-

vet? 

Att-satserna ska vara få och konkreta, innehålla ett tydligt förslag till beslut samt vilket avtalsområde 

förslaget avser. Det är att - satsen som avtalsrådet fattar beslut om. Med en otydlig att - sats finns risk 

att motionen avslås trots att motivtexten är välformulerad. Kom ihåg att skriva under med namn och 

arbetsplats. 

 

 

1. TYDLIG RUBRIK 

2. BESKRIVANDE BRÖDTEXT 

3. ATT - SATS 

4. NAMN, ARBETSPLATS 

 

 

Motioner kongress 2020 

 

Alla medlemmar har möjlighet att påverka. Därför uppmanar IF Metall Norra Västerbotten klubbar, ar-

betsplatser med avdelningsombud samt enskilda medlemmar att ta chansen att skriva motioner till vår 

kongress 2020. Vad vill du påverka, ändra? Är det något som du känner vårt förbund borde sätta fokus 

på? 

Rubriken för IF Metalls kongress 2020 är Hållbar framtid. Motionerna är indelade i tre områden, vår 

organisation, vår arbetsplats och vårt samhälle. 

 

Motionerna ska vara avdelningen tillhanda senast 11 oktober 2019. 

Skicka dem till postbox.avd03@ifmetall.se 



B-POST 

 

Kongressombud 

 

Vad är ett kongressombud? 

Du som blir vald till kongressombud kommer att representera IF Metall Norra Västerbotten och 

dess medlemmar på kongressen 2020. Alla som blir utsedda kommer att få en utbildning under  

våren 2020. 

 

Antal ombud? 

Hur många kongressombud en avdelning har baseras på antal medlemmar ett visst datum.  

IF Metall Norra Västerbotten brukar ha 5 - 6 ordinarie ombud. 

 

Vem kan bli nominerad som ombud till kongressen? 

Alla aktiva medlemmar är valbara och kan nomineras som ombud. 

 

Vem har rätt att nominera ombud? 

Alla medlemmar har rätt att nominera. Antingen lämnar man in det som enskild nominering eller 

har man klubb på arbetsplatsen kan klubben lämna in nominering. 

 

Vem beslutar om kongressombud? 

Avdelningens valberedning kommer att arbeta fram ett förslag till ordinarie och ersättare. Det är 

representantskapet i avdelningen som beslutar om vilka som blir valda. Det mötet kommer att gå 

av stapeln 30 oktober 2019. 

 

Nomineringarna ska vara avdelningen tillhanda senast den 11 oktober 2019 

Skicka dem till postbox.avd03@ifmetall.se 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du ha lite hjälp eller bolla med någon om din idé till motion, eller har du några andra frågor el-

ler funderingar tveka inte att höra av dig till avdelningen. 

0910-71 45 40 

postbox.avd03@ifmetall.se 


