
 

 

 

Minnesanteckningar Samordningsgruppen område Norr  

 

Digital träff den 17-02-2023 

Närvarande: Elisabeth Asplund, Lena Nysjö, Katarina Holmqvist, Ann-Gerd Cardin, 

Maria Lindgren, Maria Stridsman, Ann-Helen Willberg, Ingrid Boström 

Anmält förhinder: Charlie Persson, Åsa Vidmark 

Incheckning 

Vi började mötet med incheckning. “Vad mitt hjärta är fullt av och vad som är på 

gång i min avdelning/klubb.” 

Läget i område Norr 

Rekryteringsdag i Skellefteå den 8 februari blev en lyckad dag. Två priser gick till 

område Norr, Skebo och förbundsstyrelsens specialpris gick till Region Västerbotten. 

Bra jobbat alla nominerade och vinnare! 

Bootcamp 16 anmälda i Umeå  

Ombudsman Jenny Ahlman kommer under två år arbeta 50 % med att hålla 

nationella utbildningar.  

Status flytt centret i Luleå: Vi flyttar ca 200 m till Köpmangatan och det blir 

aktivitetsbaserat kontor. Christina är flyttsamordnare. När vi är på plats i våra nya 

lokaler hoppas vi att avdelningar och klubbar vill förlägga något av sina möten på 

centret i Luleå. Varmt välkomna från och med den 7 juni! 

Kalendarium – gå in och kolla på vår hemsida.  

Ordförandekonferensen 4–5 maj i Luleå. Veronica Magnusson kommer upp och 

besöker vår konferens någon av dagarna.  

Projektet 11 111; vi ska öka medlemmar till 11 111 yrkesverksamma medlemmar 

och vara 1 111 förtroendevalda i vårt område.  

Återgång till arbetsplatsen – medlemmar, arbetsplatsbesök avbokas ofta med kort 

varsel. Vi måste borra lite i det varför det händer. Inspel om att det ofta är för kort 

varsel från vår sida. Vi måste ändra vårt arbetssätt för att kunna möta medlemmarna 

och våra förtroendevalda. 

Vi följer verksamhetsplanen och medarbetarna känns peppade och glada.  

Inspel från Samordningsgruppen: Ombudsmännen gör ett jättebra jobb. 

Medlem i PTK – vilka då? Hanna Renberg har arbetat med detta -se PP 

Har ett bra utbildningspaket för förtroendevalda – bra sätt för oss att besöka 

arbetsplatser, marknadsföra utbildningskatalog. På 86 av arbetsgivare i vårt område 

har vi medlemmar i Vision ca 20 000. 



 

 

Satsningen- öka i facklig styrka 

Maria Lindgren– ingår i referensgrupp som jobbar med detta. Kommande möten 7/3, 

2 – 3/5, 12/6 

Status: se PP  

Digitalt stöd till förtroendevalda 

Ny digital plattform Alp 

Uppdrag och utbildning 

Ökad organisering - Anna och Marie 

Uppstart organisering – Camilla Löv ansvarig 

Hisspitch=sälja in något under kort tid 

Leads=heta namn 

Nudging=vad är viktigt för dig 

Rekrytering av nya medlemmar – Linda Kaplan programområdesansvarig 

Katarina Holmqvist tipsar om att Skellefteåavdelningen bjudit till lunch och frukost 

med bra resultat med många fler förtroendevalda 

Elisabeth Asplund: digitalt med lunchcheck – svårt att få till. Ska satsa på fysiska 

träffar där man träffar kontaktpersoner som vill ta ett ytterligare steg. 

Ny hantering av Förfrågningar från arbetsförmedlingen, f.d. Samråd 

Fr.o.m 27 februari har vi en ny hanteringsordning för Samråden för område Norr – nu 

förfrågningar från AF.  

Hanteringen har skötts av Hanna Renberg tillsammans med ombudsmännen på 

centret i Luleå. 

Nu kommer vi ha en gemensam resurs som kommer hantera alla inkomna 

samråd/förfrågningar, Annica Berg-Flemström kommer skicka ut ett mejl till samtliga 

ordförande i område Norr med information om hur vi kommer att jobba med 

samråden/förfrågningar.  

 

Ny hantering from Mars/April -23 av samrådsförfrågningar inom Vision: 

Vi har utifrån detta nu skapat en gemensam rutin för hantering av förfrågningar för 

hela Vision, för att säkerhetsställa att samtliga förfrågningar besvaras inom 

svarstiden samt registreras i vårt system så att vi kan ta ut statistik efter varje år. 

Detta innebär att avdelningar och klubbar inte längre efter beslut ifrån 

Förbundsstyrelsen ska besvara sina samråd, utan de mailas till en gemensamma 

mailadressen: forfragningarsamrad@vision.se för hantering. 

Detta innebär att Arbetsförmedlingen kommer att få en och samma hantering/kvalité 

över hela landet samt en väg in. 
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Information från förbundsstyrelsen 

Katarina – ny inriktning – se PP 

Hör av er till centret ang. nya medlemsavgifter 

Första avgiftskörning 8 april.  

Viktigt påminna medlemmar att de har rätt lön registrerat på Mina sidor.  

Internationella projekt – SIDA finansierar via union to union. Kommer att satsa på 

Ukraina framöver bl.a. 

Futurion – AI plattformar – kan det ersätta facken i framtiden?   

Skicka gärna in inspel till Katarina eller Annica.  

Information från centrala valutskottet 

Elisabeth – HÖK omröstning till avtalsgruppen. Få i norr. Sthlm 46%. Varför röstar 

man inte i norr? 

Gemensam inkorg – glöms lätt bort.  

Förslag – använd Facebook gruppen för förtroendevalda i Vision för att påminna att 

centrala valutskottet har skickat ut information angående avtalsgrupper och 

röstningslänkar.  

Ann-Helene Willberg undrade hur läget ligger till med avtalsgrupp inom 

energiavtalet- Det är på gång och Ann-Helene är nominerad. 

 

Nomineringar till a-kassan 

Öppna till 21 februari. 

12 styrelsemöten per år. Katarina ordförande. 

Fyllnadsval till a-kassans valutskott. Skicka in nomineringar till Elisabeth Asplund 

eller Katarina Holmqvist så förmedlar dom nomineringarna vidare.  

 

Fullmaktsdelar 

Om man har frågor om fullmakter kan man ta kontakt med Marie.skold@vision.se på 

centret i Luleå.  

 

Övriga frågor 

Vi avslutade mötet. 
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