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Förbundsstyrelsens förslag till dagordning

1 Kongressen öppnas 

2 Fråga om kongressen kallats i stadgeenlig ordning 

3 Upprop och fastställande av röstlängd 

4 Val av tre ordförande för kongressen 

5 Val av sekreterare för kongressens protokoll 

6 Val av två justerare till kongressens protokoll 

7 Val av två röstkontrollander 

8 Fastställande av dagordning 

9 Fastställande av arbetsordning
Beslut om tillsättande av utskott 

10 Val av utskottsledamöter 

11 Behandling av verksamhetsberättelser/årsredovisningar och revisions
berättelser för den gångna kongressperioden
Anmälan av eventuella frågor till granskningsutskottet 

12 Ansvarsfrihet för kongressperioden 

13 Förslag och motioner angående medlemskapet 
      13.1 FS förslag angående ändrade medlemskapsstadgar 
      13.2 Motion 1, 2, 3 och 4 om nya medlemskapsstadgan 
      13.3 Motion 5, 6, 7 och 8 om medlemskap för nyanlända 
      13.4 Motion 9 om ökat inflytande för studerandemedlemmar 
      13.5 Motion 10 om rekryteringsarbete 

14 Motioner angående kongressombudsvalet 
      14.1 Motion 11, 12, 13 och 14 om kongressombudsvalet 

15 Motioner angående konfliktfonden 
      15.1 Motion 15 om användandet av konfliktfonden vid oskäliga avtal 

16 FS förslag om reviderade stadgar i övrigt
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17 Idéprogram och handlingsplan 20182021 
      17.1 FS förslag angående idéprogram och handlingsplan 
      17.2 Motion 16 och 17 om stärkt arbete för mångfald. 

18 Motioner om förbundets medlemsdemokrati 
      18.1 Motion 18 och 19 om arbetsbeskrivning för förtroendevalda 
      18.2 Motion 20 om årliga träffar för förtroendevalda 
      18.3 Motion 21 om centrala avtalet ut på medlemsomröstning 
      18.4 Motion 22 om arbetet i stora avtalsdelegationen 

19 Motioner om förbundets interna organisation 
      19.1 Motion 23 om kansliresurs för strategiskt arbete med frilansfackliga frågor 
      19.2 Motion 24 om Servicebolagets utveckling 
      19.3 Motion 25 om nätverk för fackförbund med egenföretagare som medlemmar 
      19.4 Motion 26 om att Journalisten inte ska låsa artiklar 

20 Motioner om ekonomi och administration 
      20.1 FS förslag angående ekonomi och avgifter 
      20.2 Motion 27 om sänkt medlemsavgift för skuldsatta 
      20.3 Motion 28 om Frilans Riks verksamhetsbidrag 
      20.4 Motion 29 om ersättning för frilansfackligt arbete 
      20.5 Motion 30 och 31 om avgift för presskorten 
      20.6 Motion 32 om transparens i finans 
      20.7 Motion 33 om att förbättra medlemsregistret 
      20.8 Motion 34 om gemensamt enkätsystem 

21 Motioner om fackligt politiska frågor 
      21.1 Motion 35 om fortsatt fokus på otrygga jobb 
      21.2 Motion 36 om facket för alla journalister 
      21.3 Motion 37 om att bilda opinion kring kollektivavtalet m.m 
      21.4 Motion 38 om handlingsplan för att skydda hotade klubbledningar 
      21.5 Motion 39 om ställningstagande mot förslag om inskränkt stridsåtgärdsrätt 
      21.6 Motion 40 om konkurrenslagstiftning och missbruk av dominerande ställning 
      21.7 Motion 41 om att snarast lösa frågan om ”kartellbildning” m.m 
      21.8 Motion 42 om rättvisemärkta medier 

22 Motioner om yrkesetisk 
      22.1 Motion 43 om att lägga ned yrkesetiska nämnden 
      22.2 Motion 44 om att stötta fackpressens oberoende 
      22.3 Motion 45 om hur SJF kan stärka offentliganställdas publicistiska frihet 

23 Motioner om stipendier och upphovsrätt 
      23.1 Motion 46, 47 och 48 om stipendier 
      23.2 Motion 49 om upphovsrätt 
      23.3 Motion 50 om att garantera Alis tillräckliga resurser 
      23.4 Motion 51 om att upphovsrättsarbetet måste bedrivas kollektivt 
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24 Motioner om frilansars arbetsvillkor 
      24.1 Motion 52 om tydligare regler kring uppdragsgivares ansvar i frilansavtalet 
      24.2 Motion 53 om frilansjournalisters/egenföretagares arbetsmiljö 

25 Motioner om bemannings och visstidsanställda 
      25.1 Motion 54, 55 och 56 om bemanningsanställdas villkor 
      25.2 Motion 57 om otrygga jobb med intermittenta anställningar 
      25.3 Motion 58 om att göra det lönsamt att tillsvidareanställa 
      25.4 Motion 59 om tjänstepension från första anställningsdagen 

26 Motioner om arbetstider, semester och ledighet 
      26.1 Motion 60 för att få luft och ljus 
      26.2 Motion 61 om fler semesterdagar 
      26.3 Motion 62 om kompensation för tre heliga dagar 
      26.4 Motion 63, 64, 65 och 66 om arbetstider och arbetstidsförläggning 

27 Motioner om arbetsmiljö och diskriminering 
      27.1 Motion 67 om facket med i arbetsmiljöråden 
      27.2 Motion 68 om att motverka mobbning på tidningsredaktioner 
      27.3 Motion 69 om sexuella trakasserier efter #metoo 

28 Motioner om lön och övriga avtalsvillkor 
      28.1 Motion 70 om tydliga regler för utlandsjobben 
      28.2 Motion 71, 72, 73, 74 och 75 om löneavtalet 
      28.3 Motion 76 om tvingande att kompetensutveckla 
      28.4 Motion 77 om att värna anställningstryggheten och uppsägningstiderna 

29 Redaktionsutskottets förslag till uttalanden 

30 Förslag från utskott 

31 Val av förbundsstyrelse 
      31.1 Ordförande 
      31.2 Vice ordförande 
      31.3 Tio ledamöter 

32 Val av revisorer 
      32.1 Två revisorer 
      32.2 Två revisorssuppleanter 

33 Val av valberedning 

34 Kongressen avslutas




