
 

 

Minnesanteckningar Samordningsgruppen område Väst 

fysisk träff 22-10-14. 

Närvarande: 

Björn Carlstedt, Jennie Andersson, Katarina Kjellqvist, Lennart Johansson, 

Lisbeth Larsson, Mikael Astner, Reagan Andersson, Sonia Koppen, Tanja 

Wiemer, Åsa Bergdahl, Kristina Ramstedt, Niklas Hjelte och Gunvor Åsberg. 

 

Laget runt/Check in 

 
Förbundsstyrelsen rapporterar - Sonia Koppen 

Några nya är nu invalda i FS.  Anton Ehrlin från område Väst är en av dem och 

kommer att ibland närvara vid Samordningsgruppens möte.   

Flera stora beslut togs vid Förbundsmötet. Bland annat: 

- Förbundsråd och kongress vart fjärde år. 

- Förändrad avgift från 1 april -23. Vid frågor kring avgiften kontakta Patrik 

Säker eller Kajsa Värna på Vision. 

- Satsning för ökad facklig styrka. 

Se bilaga 1. 

VP-dagar för 

förtroendevalda - FS.pdf 

Reflektioner från SAMO kring Förbundsmötet. 

Bra demokratiskt möte. Mycket bra organiserat. Mycket god vegetarisk mat. Kul 

att träffa alla. Häftigt att jobba i utskotten. Högt i tak i utskotten. FS tålmodiga. 

Kajsas pausgympa var jättebra! Roligt att vara med för första gången och och 

se hur åsikter stöts och blöts. Långa dagar. Mycket nya kunskaper. 

Tillgängligheten av och i lokalerna var inte helt optimalt.  

   

Nyanställda på centret 
Centrets nyanställda ombudsmän presenterade sig. 

Christoffer Elwin tidigare ordförande i Mark och Angelika Andersson tidigare 

förtroendevald i Unionen. Båda ingår i Utvecklarlaget. 

Datum: 2022-10-14 

Antecknat av Gunvor Åsberg 



 

 

 

Satsning – Niklas 

Fler förtroendevalda och medlemmar. Centret erbjuder stöd till avdelningar, 

klubbar och sektioner      

Bilaga 2 

Stöd till avdelningar 

och klubbar.pdf  

Reagan-formuleringen är viktigt, hitta lusten. Björn – försiktigt med formulering. 

Katarina – Vill att förmåner blir tydligare.  

Tanja- Vi har olika förutsättningar, regioner, kommuner och privat. Om man 

jobbar med mycket uppdrag påverkar det semester. Mikael – otydlighet om hur 

det blir med semester/pension vid ledigt för fackligt uppdrag– hur skall Vision 

jobba med detta? Facklig tid utan lön? 

Sonja – Det är viktigt att vi tittar vilka avtal vi har. Man skall inte förlora på att ha 

facklig tid utan lön. Björn – Vi måste veta till vem på centret eller centralt som 

hanterar detta. Niklas – vi har ringat in problemet och vi får titta på det. Sonja – 

lyfter att allt behöver vara klart, tydligt och omhändertas. Återkommer med svar. 

Vi måste visa att det är roligt att vara förtroendevald! 

 

Enkelt nära framåt. - Niklas Hjelte  

Bilaga 3 

Workshopunderlag_

Aktiviteter -förtroendevalda.pptx 

 

Workshopsmaterial för avdelningar o klubbar. Samordningsgruppen önskar 

”Enkelt nära och framåt” att använda som bakgrund vid digitala möten. Sonja 

tar med sig det önskemålet. 

 

Ditt jobb är vårt jobb – Niklas 

 

På måndag rullar kampanjen ”Ditt jobb är mitt jobb” i gång.  Det är en bred 

varumärkeskampanj med syfte att öka vår fackliga styrka ännu mer. 

Profilprodukter kopplat till kampanjen kan beställas i Visions profilbutik 
vision.se/profilbutik och Vision.topline.se 



 

 

Björn – Toppline är dyrt. Önskar att det går att beställa minder profilprodukter. 

Pringle ej klimatsmart så de skall vi inte ha. Jenny – När det gäller chefsprofil 

behövs det mindre förpackningar. 

 

Yrkeshögskolor 

Axel Jensen på Vision jobbar nu som projektledare med rekrytering mot 

yrkeshögskolor. Axel kommer att bli inbjuden till ett SAMO möte längre fram.

   

Verksamhetsplanering 2023 – Niklas 

Vision har sedan två år centergemensam verksamhetsplanering. Vi ser att vi 

har stora vinster i det när vi tillexempel gör digitala aktiviteter som 

administratörsdagen. 

Förbundsmötet beslutade att vi skall planera för en områdeskonferens. I vårt 

område har vi tradition om att ha en ordförandekonferens. Ekonomiskt sett blir 

det svårt att kunna genomföra två så stora konferenser. På en 

områdeskonferens blir det en större målgrupp vilket kan vara en vinst i sig. 

Vad tycker SAMO? Efter diskussion enades gruppen och beslutade att 

ordförandekonferens tas bort och ersätts av områdeskonferens. 

Inför verksamhetsplanering för 2024 kommer vi i mitten av oktober 2023 

planera in ett SAMO möte där vi kan ha dialog om centrets VP plan för 2024.  

Nästa möte blir torsdagen den 1 dec digitalt. Vid det mötet skall vi bland annat 

sätta datum på nästa årsmöten med SAMO. Vi kommer även att då kunna 

fastställa vilka som kommer att ingå i Samordningsgruppen under 2023 och 

2024.  

 

 

  

  

 

 

 

 


