
Rapport fra PSIs styremøte 20.-21. april 2017 

 
Den viktigste saken på PSIs styremøte var forberedelsene til Kongressen som skal holdes i 
Geneve 30. oktober – 3. november 2017.  

Det er nå besluttet at kongressens åpningsseremoni holdes på kvelden mandag den 30. 
oktober, med start klokken 18.00. Åpningen vil inneholde både kulturelle innslag og taler fra 
blant andre Geneves borgermester, Sharon Burrow, ITUCs generalsekretær og Dave Prentis, 
PSIs president. 

Fra Nordens side var vi på forhånd mest spent på hvordan våre endringsforslag til det nye 
handlingsprogrammet (POA), var blitt mottatt. Det viste seg at vi har fått innarbeidet nær sagt 
alle våre endringsforslag. Det eneste unntaket er forslaget om at PSI skal kreve lovfestet 
minimumsbemanning for helseinstitusjoner. Det ønsket ikke vi fra Norden, men vi var alene 
om dette standpunktet i styret, så derfor vil forslaget til POA inneholde et slikt krav. 

Også de to resolusjonene NOFS hadde sendt inn vil bli videresendt til kongressen for 
godkjenning. Det gjelder resolusjonene «Flere fagorganiserte skaper en bedre verden» 
(resolusjon nr. 6) og «Jämlikhet för personer som menstruerar» (resolusjon nr 9). Disse blir nå 
sendt ut til alle medlemsforbund som har frist til 28. juni med å sende inn endringsforslag til 
disse resolusjonene. Denne fristen gjelder også for alle de andre resolusjonene som har blitt 
sendt inn fra medlemsforbundene.  

Det forelå også forslag til tre resolusjoner om Palestina. Disse var til dels motstridende og til 
dels overlappet de hverandre. Det ble besluttet å be sekretariatet om å ta kontakt med 
forslagsstillerne og be disse å forsøke å komme fram til et kompromiss som alle kan stille seg 
bak. Det handler om resolusjonene 49, 50 og 51. Det vil med andre ord ikke være noe poeng å 
komme med endringsforslag til disse resolusjonene på det nåværende tidspunkt. 

Det var også kommet inn nesten 20 endringsforslag til vedtektene. Styret stilte seg imidlertid 
negative til de fleste av disse, som følgelig ikke vil bli anbefalt godkjent av kongressen. 

Det er også klart at så vel generalsekretæren, Rosa Pavanelli og presidenten, Dave Prentis 
stiller til gjenvalg og det er ikke ventet at det vil komme flere kandidater til disse postene. 

Blant de andre sakene som ble behandlet på styremøtet var PSIs regnskap og økonomi. 
Regnskapet for 2016 viste et overskudd på 4.000€. Det som imidlertid er verdt å merke seg er 
at innbetalte medlemsavgifter var 187.000€ lavere enn budsjettert. Det var særlig fra den 
afrikanske regionen og til dels «Inter Americas» at innbetalte medlemsavgifter var lavere enn 
forventet. NOFS påpekte under styremøtet at dette er bekymringsfullt. 

Når det gjelder medlemsavgiftene for kommende periode har det vært vanlig at Kongressen 
har delegert til styret å fastsette disse. Denne gangen hadde sekretariatet foreslått to 
alternativer der det andre var at kongressen fastsetter en årlig økning på 1 eurocent pr. 
medlem. Dette ville ikke styret være med på og sekretariatet vil nå foreslå det de kaller et 
kompromiss, med en årlig økning på 1 eurocent pr. medlem de første tre årene og at styret får 
fullmakt til å beslutte om de to siste årene av kongressperioden. Her får vi følge med på hva 
som blir sendt ut! 
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