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Laget runt 

Då vi, dagen till ära, hade centrets nyaste anställde på besök (Elin Sjögedahl, 

Rekryteringscoach) så genomfördes ett kort laget runt. Presentation av alla, var vi kommer 

från, vilket/vilka uppdrag vi har samt det mest aktuella från respektive ”hemmaplan”.  

Aktuellt från förbundsstyrelsen 

Då regionens representant i Förbundsstyrelsen (Dalia Eid) inte var närvarande p g a 

extrainsatt Förbundsstyrelsemöte, drog Jenny i korta ordalag det mest aktuella. 

 Rekrytering av nya medlemmar tappar fart. Ny kampanj igång/på G.  

 Visions första digitala årsmöte står för dörren. Många i Samordningsgruppen kommer att 

delta. 

 Förbundsmöte 2020 ligger i pipeline 

 Förmöten kommer att hållas ihop med angränsande regioner. För region sydost blir det åter 

igen i samarbete med region Stockholm. Förmodligen under v. 36 – 2020. 

 

Aktuellt från centret (Jenny) 

Uppstarten efter sommaren har varit bra och alla verkar ha kommit igång fint.  

 Elin Sjögedahl är ny kollega och kommer att komplettera Mattias som rekryteringscoach. Elin 

kommer att ha ett särskilt fokus på de stora avdelningarna i Östergötland (Linköpings 

kommunavdelning, Norrköpings kommunavdelning och Region Östergötland). Till sin hjälp 

kommer hon snart få Gustav Södling (”delad” ordförande i Linköpingsavdelningen). 

 Centret i Linköping kommer att flytta till nya lokaler under november månad. Hela förbundet 

gör en resa mot framtidens arbetsplats. Denna resa består av tre ”tårtbitar” (Människa – 

Teknik – Plats) där en flytt till ändamålsenliga lokaler är en del. Det nya kontoret kommer att 

ligga på Linnégatan 9 i Linköping och kommer att vara ett ”Aktivitetsbaserat” kontor med en 

flexibel miljö med hög variation. I samband med flytten – och ett tag framöver – kommer det 

vara ”besöksförbud” på centret. Allt för att personalen i lugn och ro ska kunna anpassa sig till 

det nya arbetssättet och de nya lokalerna. Mer information kommer i centrets Nyhetsbrev. 

 Under hösten kommer centret att ge sig ut på vägarna igen, med sin husbil. Exakt när och var 

den kommer att synas finns att läsa om på centrets Kalendarium, på hemsidan. 

 VP-dagar (för avdelningar och klubbar) kommer att genomföras även i år. En repris från förra 

årets succé med andra ord. Uppmana gärna avdelningar/klubbar i din närhet att anmäla sig. 

 Alla anställda på kontoret går just nu en ”Självledarskapsutbildning”. Den är också kopplad 

till förändringsarbetet kring framtidens arbetsliv (Människa – Teknik – Plats). 



 

 

 Regionala områdesträffar är en fråga som vi tidigare pratat om i Samordningsgruppen. Detta 

är något som mycket sannolikt kommer att implementeras i centrets kommande VP. En 

diskussion om vad dessa träffar skulle kunna innehålla, målgrupp för dem och förslag på 

platser för dem vidtog innan lunchen. 

 

Punkter från ordförandenätverket i Kalmar (Calle och Cissi): 

 Hantering av samråd från arbetsförmedlingen. 

(på centret i Linköping är det Anna Dahl som hanterar dessa. Behöver 

avdelningar/klubbar ute i regionen råd och stöd kring dem kan man ta en kontakt med 

Anna) 

 Utbildning för klubbar och små avdelningar. 

(centret ska stötta klubbarna. Avdelningar har ett större eget ansvar. Försök att 

samarbetsexplodera för att få upp deltagarantalet och dela på kostnaderna. Bjuds 

klubbar in tar centret den kostnaden) 

 Visions hemsida inte uppdaterad/hemsidan rörig. 

(Jenny tar med synpunkten till ansvariga) 

 IT-skyddsronder för mejlsystemet/stort mejlflöde från centralt upplevs 

stressande. 

(upplevs olika. Kan någon samordning av utskick ses över? Jenny tar med frågan) 

 Samordningsgruppens synlighet och kommunikation med avd/klubbar. 

(har nästan alltid varit svår. Responsen från avdelningar/klubbar då vi haft olika 

ansvarsområden har historiskt sett varit väldigt sval! Vi har testat oss fram men inte 

riktigt hittat rätt. Det tar en del tid i anspråk också. Viktigt att vi som sitter i 

Samordningsgruppen berättar om oss och vårt uppdrag vid olika träffar/aktiviteter.  

 Ledighet för deltagande i samordningsgruppen? 

Ser lite olika ut beroende på facklig tid. Några deltar på sin fackliga tid. Andra tar 

ledigt. Viktigt (och självklart) att Samordningsgruppens representanter får ersättning 

vid t ex ledig dag. 

 

Avslut och utvärdering av dagens möte 

 


