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förslag till dagordning för 

Årsmöte  
Lärarförbundet Malmö 

4 mars 2020 
 

§1      Mötets öppnande 

§2      Frågan om mötets behöriga utlysande 

§3      Val av ordförande för mötet 

§4      Val av sekreterare för mötet 

§5      Val av protokolljusterare 

§6      Val av rösträknare 

§7      Fastställande av dagordning 

§8      Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse 

§9      Revisorernas berättelse  

§10 Ansvarsfrihet för styrelsen 

§11 Motioner 

§12 Fastställande av verksamhetsplan och budget 

§13 paus - 

§14 Val av ordförande för lokalavdelningen för ett år 

§15 Val av ledamöter i lokalavdelningsstyrelsen  

§16 Val av två revisorer samt två suppleanter för ett år 

§17 Val av fyra ombud samt suppleanter till förbundets förbundsråd 

§18 Val av ledamöter till valberedningen samt sammankallande  

§19 Val av suppleanter till valberedningen 

§20 Mötets avslutande 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
MEDLEMMAR 
2019-01-01 var antalet medlemmar i lokalavdelningen 8 963. 
 

STYRELSEN 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Marie Wall Almquist ordförande lärare i kulturskolan 
Helena Quarfood sekreterare grundskollärare    
Christian Düberg  studieorg. & kassör förskollärare 
Nina Adolfsson  förskollärare 
Ann-Marie Berglund  förskollärare 
Thomas Magnusson bitr. studieorg. lärare i fritidshem   
Anna Sjögren  förskollärare 
Helene Åkesson  förskollärare 
Gunilla Heimsten  gymnasielärare 
Henrik Rydholm  grundskollärare 
Fredrik Björkman  gymnasielärare 
Sharon Haffajee  rektor i förskolan 
Vasil Kovacev  grundskollärare 
Agnes Meiczingerné  grundskollärare 
Lisa Clausson  lärare i kulturskolan 
 
REVISORER 
Ordinarie   Suppleant  
Anette Åkesson   Kerstin Rosengren 
Linda Marmberg 
   

VALBEREDNING 

Ordinarie 
Emir Cirkic, sammankallande 
Biljana Stamenkovic,  t o m vt19 
Alexandra Folatre-Villar 
Jan-Åke Hagman 
Alf-Inge Fristedt 
Sarah Thompson 
Ulla Frank, t o m vt19 
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OMBUD TILL FÖRBUNDSRÅDET 
Ordinarie   Rangordnade suppleanter 
Thomas Magnusson   Henrik Rydholm 
Agnes Meiczingerné   Anna Sjögren 
Fredrik Björkman   Nina Adolfsson 
Helena Quarfood     
  

OMBUD TILL AVTALSDELEGATION SKL 

Ordinarie  Rangordnade suppleanter 
Thomas Magnusson  Henrik Rydholm 
Helena Quarfood  Nina Adolfsson 
  Fredrik Björkman 

CENTRAL REPRESENTATION I FÖRBUNDET 
Förbundsstyrelse Referensorgan för kulturskola Ref.org för fritidshem 
Marie Wall Almquist Lisa Clausson   Thomas Magnusson 

 
REGIONALT VERKSAMHETSRÅD - valda för kongressperioden 
Ordinarie   Ersättare 
Fredrik Björkman  Thomas Magnusson 
Agnes Meiczingerné  Lisa Clausson 
 

ÖVRIG REPRESENTATION - utsedd av lokalavdelningsstyrelsen 

Central samverkansgrupp 
Marie Wall Almquist   ersättare Fredrik Björkman 
 
Samverkan, Malmö Stad, partssammansatt arbetsgrupp (PSG) 
Marie Wall Almquist   ersättare Thomas Magnusson 
 
Arbetstidsgrupp, kommuncentral representation 
Marie Wall Almquist   ersättare Thomas Magnusson 
 

HUVUDFÖRHANDLARE VID LÖNEREVISION 2019 – MALMÖ STAD 
Marie Wall Almquist  Sharon Haffajee   
Thomas Magnusson  Helena Quarfood 
Ann-Marie Berglund  Solweig Sigvardsson 
Fredrik Björkman   
  
HUVUDSKYDDSOMBUD UNDER ÅRET  
Förskoleförvaltningen 
Ann-Charlotte Persson (tom 0630) Ann-Marie Berglund  
Jessica Hell (tom 1231)  Johan Eckman 
Solweig Sigvardsson  Emma Mattsson 
Helene Åkesson 
 
Grundskoleförvaltningen 
Monica Dalesjö Henrik Rydholm Thomas Magnusson 
Vasil Kovacev Jan-Åke Hagman Agnes Meiczingerné 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
Johanna Giannone 
 
Kulturförvaltningen  
Marie Wall Almquist    
     

FRISKOLOR, ENSKILDA FÖRSKOLOR OCH STUDIEFÖRBUND 

Fackliga förtroendemän (regionala skyddsombud) som arbetat med våra medlemmar: 
Agnes Meiczingerné, Anna Sjögren, Gunilla Heimsten, Henrik Rydholm, Johanna Giannone, 
Kerstin Rosengren, Marie Wall Almquist, Sofia Hernqvist (Svenska Kyrkan), Thomas 
Magnusson, Vasil Kovacev, Solweig Sigvardsson 
 
 

 
 
VERKSAMHET 

Avdelningen 
Avdelningsstyrelsen har under verksamhetsåret  

 haft 16 protokollförda sammanträden 

 genomfört konferenser 3–4 april resp. 20–21 november, för utvärdering och 
planering av verksamheten 

 arrangerat storstadskonferens 16–17 maj (i Malmö) 

 deltagit i Målkonferens för samtliga avdelningar i Skåne 29–30 januari 

 hållit årsmöte 7 mars på Scandic Triangeln 

 deltagit i SETT-mässan 16-17 oktober 
 
Enligt verksamhetsplanen har avdelningen under året haft fokus på två frågor: 

 Bli fler för att påverka mer 

 En stark profession – en organisation i utveckling 
 
Övergripande för fokusområdena har varit att all vår verksamhet ska syfta till att 
Lärarförbundet ska vara en attraktiv och rekryterande organisation. Avdelningsstyrelsen 
har ökat närvaron på arbetsplatserna och med ombuden i fokus skapat förutsättningar för 
ökat professionellt inflytande. Styrelsen kan tillsammans med regionkontoret konstatera 
att Lärarförbundet Malmö vänt ett vikande medlemsantal, såväl genom ökat inflöde som 
genom minskat utflöde. 
 
Lärarförbundet Malmö har under verksamhetsåret också fokuserat på att utveckla 
avdelningens arbetssätt och att hantera en pågående generationsväxling. Styrelsen har i 
detta arbete god tillgång till stöd och resurser från Lärarförbundet regionkontor i Malmö. 
Det är styrelsens bedömning att arbetet utvecklas mot ett ökat gemensamt 
ansvarstagande. Uppdragens fördelning görs också utifrån samma syfte och för att minska 
avdelningens sårbarhet. Den fackliga tiden har under verksamhetsåret fördelats på 35 
förtroendevalda.  
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Arbetet kring budget 2020 har bestått av att föra diskussioner kommuncentralt och i 
samtliga förvaltningar där vi har medlemmar. Såväl till kommuncentral samverkan som till 
respektive nämnder har budgetskrivelse lämnats. Värt att notera är att flera av 
kommunstyrelsens ledamöter refererade till Lärarförbundets synpunkter vid 
kommunstyrelsens debatt före beslut.  
 
Ett av Lärarförbundets mål är att ena alla lärare i ett förbund (se programförklaringen) 
och vår strategi är att stärka rekryteringen. Vi har tillsammans med regionkontoret i 
Malmö för fjärde året genomfört arbetsplatsbesök på i stort sett samtliga grund- och 
gymnasieskolor i Malmö Stad vid terminsstart. Utvärdering ger vid handen att denna 
aktivitet medför ett ökat antal inträden. På samma sätt som vi 2018 överträffade 2017 års 
resultat, så översteg också 2019:s notering 2018:s.   
 
Under våren och höst har arrangerats utbildningsdagar för, i stort sett, samtliga 
Lärarförbundets ombud i Malmö Stad. Utbildningsdagarna har varit förlagda till olika 
konferenshotell, bl. a. Scandic Triangeln. Dagarnas innehåll har syftat till att stärka 
ombuden i det lokala arbetet. Fokus har varit arbetsmiljö och löneprocess. Styrelsen 
bedömer att dessa satsningar ger en god grund för en kontinuerlig arbetsplatsdialog. 

 
Lag och avtal 
Under året har löneöversynsförhandlingar 2019-04-01 genomförts i Malmö Stad och för 
privatanställda via KFO, Almega. 
 
Lärarförbundet har under 2019 drivit arbetsrättsliga tvister gällande brott mot lag och 
avtal. Tvisterna leder ofta till uppgörelser mellan arbetsgivaren och den enskilda 
medlemmen. Även då det inte kan konstateras att ett faktiskt brott föreligger, kan det ofta 
resultera i en konstruktiv dialog med arbetsgivaren. 
 
Lärarförbundet har kommuncentralt varit initiativtagande till att det partsgemensamma 
arbetet med HÖK18 faktiskt kommit igång i samtliga 4 aktuella förvaltningar. Längst 
komna i fråga om resultat, är grundskoleförvaltningens partssammansatta arbetsgrupp 
som i januari 2020 kunde presentera en ”checklista” för schemaläggning, 
arbetsorganisation, bemanning, mm. 
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Förtroendevalda med facklig tid har under 2019 varit: 
Ordförande 
Marie Wall Almquist    
 
Förskoleförvaltningen   Grundskoleförvaltningen 
Nina Adolfsson   Helena Quarfood  
Solweig Sigvardsson   Henrik Rydholm  
Ann-Charlotte Persson   Thomas Magnusson  
Christian Düberg    Lars Tenggren  
Ann-Marie Berglund   Vasil Kovacev  
Henrik Wollter   Agnes Meiczingerné  
Alejandra Folatre Villar   Jan-Åke Hagman  
Jessica Hell    Emir Cirkic  
Anna Sjögren    Monica Dalesjö  
Helen Åkesson   Kerstin Rosengren          
Emma Mattsson   Johan Nordström 
Mona Al Atar    Alf-Inge Fristedt  
Sarah Thompson   Cecilia Fors Lasson  
Johan Eckman   Tina Minaee 
      
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen  
Fredrik Björkman    
Gunilla Heimsten     
Miguel Gabard    
Johanna Giannone    
    
Lärarförbundet Skolledare  Kulturförvaltningen  
Sharon Haffajee   Lisa Clausson   
Leon Nawrot     
Monica Lennebo 
Bodil Sannum 
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Verksamhetsplan för Lärarförbundet Malmö                 
förslag till årsmöte 2020 
 

Starkare tillsammans 
Att vara medlem och engagerad i Lärarförbundet är attraktivt – det är självklart för alla 
lärare, skolledare och lärarstudenter att vilja vara en del av förbundet. Lärarförbundet ska 
vara hela professionens förbund. För att förstärka det ska vi bli fler medlemmar och öka 
vår representativitet. 

 Varje månad rekryterar vi minst 1300 nya yrkesaktiva medlemmar.  
För att uppnå det målet skall vår avdelning rekrytera  470 nya yrkesaktiva medlemmar 

under året. 

 Andelen grundskollärare, gymnasielärare, skolledare och studerandemedlemmar 

som övergår till yrkesaktivt medlemskap ökar. 

 

Arbetsplatsdialog för en stark profession 
Vi har en ständigt pågående arbetsplatsdialog. Vi lyssnar in och agerar lokalt och nationellt 
på de frågor som engagerar medlemmar och presumtiva medlemmar. Vi sätter särskilt 
fokus på att: 

 Varje lärar- och skolledaruppdrag har bra balans mellan krav och resurser  
                                                              

 Lärares och skolledares löner är konkurrenskraftiga jämfört med andra 
akademikeryrken 
 

 
Aktiviteter för att nå målen 

 Strategisk analys för väl valda arbetsplatsbesök 

 Strategiska arbetsplatsbesök 

 Koordinera våra aktiviteter med superinsatserna 

 Fortsätta följa upp nyanställningar 

 Fortsätta satsningen på ombuden genom utbildningsdagar och inkludering 

 Sprida målgruppsanpassat informationsmaterial om kollektivavtalets betydelse 

 Fortsätta det avdelningsövergripande arbetet för högre lön 

 Fortsätta utbytet med kollegor i storstäderna 

 Fortsätta att vara drivande i HÖK-arbetet; arbetsmiljö och belastning 

 
 

 
 

 

 

 

 

    

  


