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Informationsklassning: Intern 

Minnesanteckningar Samordningsgruppen område Mitt 

Sundsvall den 29–30 november 2022  

Närvarande: Christina Johansson, Gunvi Dahlström, Kim Jutterström (dag 1), Marie-Louise 

Broman, Ylva Byström, Örjan Gripentoft, Robert Sjöström och Maria Hägglund 

Anmält förhinder: Elisabeth Larsson, CVU 

 

Laget runt 

En kort avstämning hur läget är inom respektive avtalsområde/län. Samarbetsexplosioner 

planeras mellan avdelningar och klubbar kring ombuds- och skyddsombudsutbildningar. 

Höstmöten har genomförts.  

 

Läget på centret 

Aktiviteter genomförs nu både fysiskt och digitalt vilket innebär att vi börjat resa mer.   

Måndagar är ”innedag”, då träffas vi på centret för interna möten.  

Robert berättar om kanslirapporten han lämnar till FS varje månad där personalen ger input på 

vad som hänt och är på gång.    

 

Centrets verksamhetsplan 2023 

Robert går igenom centrets verksamhetsplan samt den centergemensamma verksamhetsplanen. 

Med centergemensamt menar vi att ett antal aktiviteter (digitala) har fördelats mellan sju 

Visionscenter. Detta innebär att medlemmar och förtroendevalda i område Mitt får inbjudningar 

från ett annat center/område till ex.vis föreläsningar.  

Medskick från samordningsgruppen – var tydlig i inbjudan att den är centergemensam och alla, 

oavsett område, är välkomna. 

 

Områdeskonferens 2023 

På förbundsmötet beslutades att områdeskonferenser hålls i våra sju områden under hösten 

2023. Del av konferensen kommer att vara verksamhetsplanering.  Samordningsgruppen är 

positiva till konferensen och även till att avdelningar kan står för del av kostnad (kan vara 

extranatt, resa eller förlorad inkomst). Så snart datum är satt kommer mer info ut till 

avdelningar/klubbar. 

 

Förbundsstyrelsen (FS) 

FS har tittat på utvärderingarna från förbundsmötet. Resultatet visar att många, nästan 90% av 

deltagarna tycker mötet var bra. Det finns alltid förbättring att göra och FS tar med sig detta till 

planeringar av Kongressen 2024. 

Den nya avgiftsmodellen gäller från april 2023. 

Resultatet från valet i september påverkar många medlemmar och förtroendevalda. Kim går 

igenom vilka områden FS/Vision behöver ha koll på framåt genom att bevaka, opinionsbilda, 

påverka politiken på nationell nivånoch uppvakta och använde de arenor vi har enskilt eller 

tillsammans med andra förbund.  

Behövs stöd och tips kring dialog med ex.vis lokala politiker kontaktar avd/klubbar centret. 

 

Centrala valutskottet 

Datum: 2022-11-29 

Antecknat av Maria Hägglund 
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Under denna punkt pratade vi om fyllnadsval till samordningsgruppen för Svenska kyrkan. 

Elisabeth tillsammans med verksamhetschef får i uppdrag att lyfta detta med våra två stift.  

Sista dag att nominera till HÖK-avtalsgrupp är 9/12.  

 

Mandatperiod Samordningsgrupp område Mitt och Norr 

Samordningsgruppen tar beslut om att förlänga mandatperioden för att harmonisera med 5 

övriga center. Detta innebär att samordningsgruppens nuvarande ledamöter sitter till årsskiftet 

2024/2025. Valprocessen sker under tidig höst 2024. Är det någon som behöver lämna sitt 

uppdrag i samordningsgruppen under perioden gör vi fyllnadsval. Frågor kring förlängning 

hänvisas till Robert Sjöström.  

 

Satsningen fler förtroendevalda 

För att få struktur och nå effekt är tanken att kansliet tillsammans med förtroendevalda ska 

arbeta med olika programområden (Digitalt stöd, Uppdrag och utbildning, Ökad organisering, 

Uppstart där vi saknar lokal organisation, Kommunikation samt Rekrytering av nya 

medlemmar). För att hålla ihop allt detta anställs en ”programledare” samt att det tillsätts   

referensgrupper kopplat till satsningen.  

 

Rekrytering 

Vi lyckas nå målet för tredje året i rad! Bra jobbat av alla våra förtroendevalda och medlemmar 

som ställer frågan och vi ser att listanarbetet ger bra resultat. 

 

Beslut datum för samordningsgruppens möten 2023 

• 29 mars, 10–14 digitalt 

• 24–25 maj, lunch-lunch fysiskt 

• 31 augusti, 10–14 digitalt 

• 25 oktober, 9–15 digitalt 

• 29–30 november, lunch-lunch fysiskt 

 

Övrigt 

• Hur väljs klimatombud och hur fördelas den fackliga tiden för klimatombud? 

Beslut: För att räta ut frågetecknen kring klimatombudsrollen tar vi det som ett tema på 

Digitalt ordförandefika i början av 2023.  

 

Vid anteckningarna 

Maria Hägglund 


