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Extrakongress 2019

Datum

4 april 2019

Plats

Digital kongress

Närvarande

Kongressombud enligt röstlängd
Delar av DIK:s förbundsstyrelse och kansli

Ordförande

Anna Bergkvist

Sekreterare

Elisabeth Karlsson Westberg

1

Kongressens öppnande
DIK:s förbundsordförande Anna Troberg förklarade kongressen öppnad kl. 18.02.

2

Upprop och justering av röstlängd
DIK:s förbundsordförande Anna Troberg informerade att röstlängden visas under hela
kongressen och kommer justeras när det är tid för röstning av mötets fråga.

3

Val av kongressens ordförande
Kongressen beslutade
att

4

till mötesordförande välja Anna Bergkvist med röstsiffrorna 34 för bifall
1 avstod, 46 ej röstat.

Val av kongressens sekreterare
Kongressen beslutade
till sekreterare välja Elisabeth Karlsson Westberg med röstsiffrorna 38
för bifall, 43 ej röstat.

5

Val av två protokoiljusterare tillika rösträknare
Kongressen beslutade
att
till protokolljusterare tillika rösträknare utse Henrik Betnér och
Albin Dahlin med röstsiffrorna 38 för bifall, 43 ej röstat.

6

Fråga om kongressens behöriga utlysande
Kallelsen till kongressen skickades ut den 27 februari och handlingarna fanns
tillgängliga från och med den 20 mars.
Kongressen förklarades behörigt utlyst, med röstsiffrorna 41 för bifall, 40 ej röstat.
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7

Fastställande av föredragningslista
Kongressen beslutade
att
fastställa föredragningslistan enligt förslaget med röstsiffrorna 38 för
bifall, 43 ej röstat.

8

Fastställande av arbetsordning
Mötesordförande Anna Bergkvist gick igenom arbetsordningen och informerade om
att möjlighet att lämna in reservationer finns fram till midnatt.
Mötesordförande Anna Bergkvist föreslog kongressen
att

fastställa arbetsordningen

Kongressen beslutade i enlighet med förslaget. med röstsiffrorna 46 för bifall, 35 ej
röstat.
Inga reservationer har inkommit.
9

Proposition

—

Att anta nytt juridiskt namn för förbundet

Förbundsordförande Anna Troberg föredrog bakgrunden till namnbytet.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att

anta det juridiska namnet “Fackförbundet Kraft” för förbundet

att

göra erforderliga konsekvensändringar i stadgan.

Yrkande
Yrkande från Peter Rydén
att

avslå propositionen.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att

avslå yrkanden från Peter Rydén

Då det blev tid för röstning drabbades det digitala verktyget av tekniskt fel och många
ombud lyckades aldrig komma in i systemet efter omstart.
Yrkande
Yrkande från Maria Janås
att

göra om kongressen med bättre tekniska förutsättningar.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
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att

bifalla yrkande från Maria Janås

att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att kalla till en ny extrakongress.

Kongressen beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag med röstsiffrorna 28
för bifall mot 13, hantera namnfrågan idag.
Det finns inte tillräckligt många ombud med för att kunna avgöra namnfrågan idag på
grund av tekniska problem.
Denna omröstning genomfördes med ett begränsat antal ombud på grund av tekniska
problem.

Avslutning
Förbundsordtörande Anna Troberg tackade för deltagandet och avslutade
extrakongressen 2019.

Sekreterare:
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Elisabeth Karlsson Westberg

Justerare:

Albin Dahlin
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