
 
 
 

Public Services International är en global facklig federation som representerar 20 miljoner arbetande kvinnor och män som 
tillhandahåller livsviktiga offentliga tjänster i 150 länder. PSI kämpar för mänskliga rättigheter, social rättvisa och allmän tillgång till 
offentliga tjänster av hög kvalitet. PSI arbetar tillsammans med FN, arbetstagarorganisationer, civilsamhället och även andra 
organisationer. 
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MÄNNISKOR FÖRE VINSTER! 
 

PSI:s 30:e VÄRLDSKONGRESS 
30 oktober – 3 november 2017, Genève, Schweiz 

 
RESOLUTIONSFÖRSLAG OCH ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Samt ARBETSORDNINGSKOMMITTÉNS ANDRA RAPPORT 
 
Kära kollegor, 
 
EB-150 möttes i april och godkände resolutionerna som nu slutförts för cirkulation till medlemsförbunden: 
 

 Res. nr 1) om PSI:s handlingsprogram 2018-2022, inlämnad av PSI:s styrelse 

 Res. nr 2) om stadgeändringar, inlämnad av PSI:s styrelse 

 Res. nr 3-54) Resolutionsförslag från PSI:s medlemsförbund 

 Res. nr 55) om medlemsavgifter, inlämnad av PSI:s styrelse.  
 
ÄNDRINGAR AV RESOLUTIONER 
Om ett medlemsförbund vill lämna in några ändringar av dessa resolutioner ska medlemsförbundet se till 
att dessa skickas till PSI:s sekretariat via congress@world-psi.org i form av en Wordfil senast onsdag 28 
juni, midnatt (fransk tid) men föredragsvis långt innan detta datum. 
 
FORMAT FÖR INLÄMNING AV RESOLUTIONER: 
För tydlighetens skull och för att säkerställa korrekta översättningar ska dessa riktlinjer följas: 

 Hänvisa tydligt till numret och titeln på den resolution du vill ändra. 

 Hänvisa tydligt till den aktuella paragrafen, antingen genom att räkna från resolutionens början 
(paragraf 1 räknas då som den första paragrafen efter den inledande paragrafen ”PSI:s 30:e 
världskongress ...”)  

 och/eller genom att hänvisa till paragrafens underrubrik,  

 och/eller till siffra/punkt i relevanta fall. 

 Ändra inte enskilda ord; använd hela paragrafen som ska ändras och lämna in hela paragrafen i dess 
ändrade form. 

 Avstå från rena redigeringsändringar och omformuleringar av innehållet; och  
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 Notera att ändringar som i själva verket motsäger den aktuela resolutionen sannolikt kommer att 
avvisas. 

 Lämna in ändringen i Wordformat, ange namn på de/det förbund som lämnar in ändringsförslaget längst 
ned på sidan, och skicka filen till congress@world-psi.org innan tidsfristen som anges ovan. 

 
ARBETSORDNINGSKOMMITTÉNS ANDRA RAPPORT 
Arbetsordningskommitténs möte i april tog fram följande dokument som sedan godkändes av EB-150 och 
slutfördes för cirkulation samlat i ett dokument: 
 

 Arbetsordningskommitténs andra rapport 

 Utkast till arbetsplan för Genèvekongressen 2017, andra versionen 

 Utkast till arbetsordning för Genèvekongressen 2017, andra versionen 
 
VALFUNKTIONÄRER OCH NOMINERINGAR TILL ORDFÖRANDE OCH GENERALSEKRETERARE 
EB-150 godkände de två nomineringarna till valfunktionär: Morna BALLANTYNE, PSAC, Kanada, och Tomio 
ISHIHARA, JPSU, Japan.  
 
Medlemsförbunden påminns att om de skulle vilja lämna in nomineringar till ordförande och 
generalsekreterare ska de skickas till Election.Officers@world-psi.org senast 28 augusti och vara tydligt 
märkta med ”Congress nomination” – se cirkulär 5 på PSI:s kongresswebbplats för mer information: 
http://congress.world-psi.org/wp-content/uploads/2017/05/en_congress_cir5_nominations_-_president_and_gs.pdf  

 
PÅMINNELSE - REGISTRERING 
Jag tar tillfället i akt att påminna er att kongressdeltagare som saknar sponsorer och ledamöter i 
EB/SOC/WOC bör registrera sig som kongressdeltagare senast 28 juni: 
http://surveys.world-psi.org/s3/Congress2017Registration 
 
Kontakta PSI:s kontaktperson för din region (Liaison Secretary) om det finns något giltigt skäl till att ditt 
förbund inte hinner möta denna tidsfrist. 
 

 Afrika och Arabvärlden: Clarisse.heronneaud@world-psi.org Asien/Stillahavsområdet: Nobuko.mitsui@world-psi.org 
 Interamerika: Cissie.veniou@world-psi.org Europa: veronika.tober@world-psi.org 
 

Sponsring: Slutlig bekräftelse på sponsring kommer att finnas tillgänglig i maj/juni, och utvalda kandidater 
kommer att informeras individuellt. När sponsring bekräftats kommer PSI att ta hand om registrering och 
bokning av resa och hotell för de sponsrade deltagarna. 
 
Med de bästa hälsningar 
 

 
 
ROSA PAVANELLI 
PSI:s generalsekreterare 
 
Relaterade dokument: http://congress.world-psi.org/pop-documents/ 

 PSI:s handlingsprogram 2018-2022 

 Förslaget till stadgar 

 Resolutionsförslag för distribution till medlemsförbund 

 Arbetsordningskommitténs andra rapport 
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