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Minnesanteckningar Samordningsgruppen område Väst 
fysisk träff.  
Närvarande: Mikael Astner, Linda Durevall, Lennart Johansson, Sonia Koppen, Björn 
Carlstedt, Jennie Andersson, Lisbeth Larsson, Sonia Koppen, Niklas Hjelte, Gunvor 
Åsberg, Reagan Andersson (digitalt) och Tanja Wiemer (digitalt). 

Anmält frånvaro: Katarina Kjellqvist 
 

 
Information från Centret 
Två nya ombudsmän börjar på centret inom kort. Angelika Karlsson och Kristoffer 
Elwing. Båda kommer ingå i utvecklarlaget.  
Daniel Nyström Bermejo ombudsman är tillbaka från föräldraledighet. 
Sandra Kotur RSO – regionalt skyddsombud är inom kort tillbaka från föräldraledighet 
 
Bokning av konferensrum på Visions Center. 
I mån av tid och plats kan avdelningar låna konferensrummet på Visions center. Någon 
personal på Centret måste finnas på plats och vara ansvarig för lokalen. 
 
Förbundsstyrelsen informerar – Sonia Koppen 
FS har haft möte nu efter sommaren. Stor del av mötet gick åt till diskussion om det 
kommande Förbundsmötet och arbetet kring det. 
 
Det blir en uppdatering och satsning på ”Vision en kraft för framtiden” som vi jobbat 
med i två år och skall göra två till. Frågor till medlemmar om hur de uppfattar Vision. 
Medlemmar behöver kompetensutveckling för att kunna möta aktuella 
arbetsuppgifter. Vi måste jobba med att bli fler medlemmar och fler förtroendevalda.  
 
 
Rekrytering  – Lena Lindholm 
Vi ökar inom det sociala och administrativa området men inte chefsområdet. 
Vi fortsätter med vårt arbete med att kontakta potentiella medlemmar på 
arbetsplatserna och erbjuda medlemskap i Vision. 
 
Centret har just genomfört ”Rekryteringsvecka”. 
Tack alla avdelningar och klubbar för att vi fick komma ut och träffa er!  Vi mötte 
många medlemmar och fick en del nya. Det är viktigt att vi syns och detta är ett enkelt 
sätt att bjuda på fika på arbetsplatserna. 
 
Vi behöver en nystart när det gäller rekrytering och Lena kommer gärna till 
områdesträffarna för att prata rekrytering och höra vad vi på centret kan hjälpa till 
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med. Lena kontaktar Göteborgsavdelningen och VGR för att höra när det passar att 
komma till deras styrelsemöte.   
 
Visions rekryteringscoacher har träffats under två dagar där de blanda annat diskuterat 
de förtroendevaldas situation och hur vi kan samarbeta på bästa sätt.  
 
 
Niklas – Förtroendevalda i Vision – Hur får vi fler? 
Vad ser vi i SAMO att vi kan göra? 
Analys -Nuläge potential FV/Medlem 
Reflektera – Vad ser ni? Hur tänker ni? 
 
Inspel från SAMO 
 - Att få nya medlemmar och ombud hänger ihop. Skulle vilja samarbeta med andra 
fackförbund. 
- Man drar sig för att bli förtroendevald på sin egen arbetsplats. 
- De som är förtroendevalda har svårt att hinna med uppdrag/jobb. 
 – Vi behöver kartlägga. Behöver se vilka som inte är organiserade. Var har vi 
potentialen. 
-Man vill vara lojal med sina kollegor. 
-Utse kontaktperson som inte har så omfattande uppdragsbeskrivning.   
 
Centret kommer erbjuda stöd i avdelningarna och klubbarnas arbete med att 
undersöka rekryteringspotentialen av förtroendevalda och medlemmar och utifrån det 
hjälpa till med att sätta upp ”smarta” mål som avdelning/klubb sedan kan arbeta 
vidare med.  
 
 
Läget inför förmöte/förbundsmöte – Camilla Schüler  
Förmöten startar i nästa vecka. Arbetet med förbundsmötet pågår för fullt. 
 
Inspel från SAMO 
- Det har varit otydligt i inbjudan till Förbundsmötet att man skall anmäla sig 
tillutskotten. Många har missat att anmäla sig. 
-De från samma avdelning har hamnat i samma utskott. 
- Ersättare skall sitta i samma som utskott som ordinarie. 
Camilla kommer gärna vid nästa tillfälle som är 14 okt. 
Hur hanteras ersättare vid sjukdom på mötet? Camilla tar med sig frågan och 
återkommer med information. 
  
Val till ny samordningsgrupp – regionala valutskottet. 
Områdena nominera och från avd o nätverk. Val sker i questback senare i höst. 
 
Information om Verksamhetsplaneringsdagar.  
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– Två  fysiska tillfällen är planerade 18 och 19 oktober och två  nationella digitala 
uppsamlingsheat i nov kommer att erbjudas för de som inte kunnat komma på de 
fysiska. 
 
Val  - regionala valutskott – Jennie Andersson 
Regionala valutskottet har i uppdrag att föreslå utskottsordförande i utskott 2, 3, 5 och 
6 på Förmötet och Förbundsmötet. 
Utskott 2  - Kommunikation  - Christoffer Elwing   
Utskott 3 – Samhäll och Opinion  – Mimmi  Pirttilä 
Utskott 5 – Villkor – Kristina Ramstedt 
Utskott 6 – Utbildning - Martin Rimby  
 
Samordningsgruppen beslutade enligt förslaget ovan. 
 
 
Klimatombud 
VGRs  avdelningsstyrelse önskar egen dragning om klimatombud. 
Gbg avd vill gärna veta hur man lyckats, har försökt. Lägger det på is ett tag. 
 
Lokala utbildningar 
När det finns lediga utbildningsplatser i avdelningarna är det viktigt att information om 
detta sprids till övriga avdelningar i vårt område 
 
Relation med kommunal 
Lisbeth Larsson informerade om relationen med Kommunal i området. 
 
Nytt reseräkningssystem 
Från och med 15 september sker reseräkningar digitalt. Under en övergångsperiod kan 
man fortfarande använda den gamla blanketten. Support finns i ”Mina sidor” . 
 
Mediacoaching – Kristina Ramstedt 
Göteborgsavdelningen önskar utbildning/information om mediakontakter.  
Niklas kontaktar Irena som ansvarar för opinionsnätverket för att se om det går att 
planera in en sådan aktivitet senare i höst.  
 
Satsning obehöriga lärare 
Kampanjen flyttas fram. Vision har tagit fram broschyr om skolan som kan användas.  
 

Vid anteckningarna 

Gunvor Åsberg 

 


