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Minnesanteckningar – Samordningsgruppen, område Sydost – 23 – 24 februari 2023 

Närvarande: Cecilia Johansson, Ulrika Toftgård, Camilla Berlin, Iréne Hederstedt, Helena Fyhr-

Abrahamsson, Marcel Ulverskiold Nordstierneheim, Rebecca Färgh, Gabriella Andersson 

Sambou, Lotta Dahl, Jens Lagnestam, Henrik Westerman, Christina Frostberg och Kent 

Kullander 

 

Uppstart 

Centerchef Christina ”Stina” Frostberg hälsade alla varmt välkomna till denna första, fysiska 

träffen, för Samordningsgruppen i Område Sydost. En kort genomgång av upplägget av 

dagarna innan vi alla fick mingla runt med varandra med olika ”frågelappar” som vi sedan bytte 

med varandra allt eftersom vi bytte samtalspartner (många frågor blev det). 

 

Samordningsgruppens uppdrag, roller och förväntningar samt förhållningssätt inom gruppen 

Vi gick igenom den beskrivning som finns och diskuterade i smågrupper. Det finns en del att 

komplettera med och göra omformuleringar kring. Allt detta tar Stina och Kent med sig och 

sammanställer ett förslag på en skrivning till nästa träff (digitalt, den 18 april). Bland det som 

kom upp från grupperna kan nämnas: 

• Kommunikationen är viktig! Både dialogen mellan Centret/kansliet och 

Samordningsgruppen men även ut mot avdelningar och klubbar, inför och efter våra 

träffar. Vi beslutade att skicka ut våra minnesanteckningar via ”Stinas nyhetsbrev” där vi 

har en rubrik med en ”lockande” text och hänvisning till minnesanteckningarna som 

finns tillgängliga på hemsidan. Anledningen till att vi testar ”Stinas nyhetsbrev” är att vi 

då når alla förtroendevalda i Område Sydost. Sedan ligger ansvaret på mottagaren att 

läsa. Vi testar och utvärderar efter hand! 

• För att göra Samordningsgruppen mer känd så tar vi en aktiv roll vid olika aktiviteter 

som anordnas av Vision. Ett enkelt sätt kan vara att utöver att presentera sig vid namn 

och vilken avdelning/klubb man kommer från, även berätta att man ingår i 

Samordningsgruppen och lite kortfattat vad vi gör. 

• Inför större konferenser/träffar i Område Sydost, där många förtroendevalda träffas, 

försöker vi att koppla på någon/några representanter från Samordningsgruppen i 

planering (och kanske även genomförandet). Till höstens Områdeskonferens kommer 

Gabriella och Rebecca att bli involverade/få möjlighet att tycka till. 

• Vi ska inte vara främmande för att bjuda in andra ledamöter från Förbundsstyrelsen, 

till våra träffar, om vi ser ett behov av det. Det kan vara berikande för såväl dem som 

oss. 

• Vi beslutade att lägga till korta (30 minuters) digitala möten i nära anslutning till 

Förbundsstyrelsens träffar. Detta för att ge Dalia och Jens en möjlighet att snabbt lyfta 

aktuella frågor och ta in synpunkter från samordningsgruppen. Kent kommer att boka 

in/kalla till dessa möten. 
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Vi gick även igenom ett första utkast till en samlad/nationell beskrivning av 

Samordningsgruppernas uppdrag. Det här är förankrat i en motion (nr 9) från senaste 

Förbundsmötet. Vi konstaterade att vi i Område Sydost i stort sett lever efter det här förslaget 

redan. Arbetet ska vara färdigt senast den 31 maj 2023. 

Vidare diskuterade vi agendan för våra möten och landade i följande beslut: 

• Läget hos oss (incheckning) 

• Hört och hänt – omvärldsanalys 

• Information från Förbundsstyrelsen 

• Information från Centrala Valutskottet 

• Information från Centret 

• Information om Satsningen 

• Övriga frågor 

 

Satsningen att öka i facklig styrka 

Henrik berättade om de sex olika programområden som kansliet har skapat för att arbeta med 

Förbundsmötesbeslutet ”Satsning på att öka i facklig styrka”. De olika programområdena är: 

• Digitalt stöd till förtroendevalda 

• Uppdrag och utbildning 

• Ökad organisering 

• Uppstart organisering 

• Kommunikation 

• Rekrytering nya medlemmar 

Det finns mycket mer att läsa om satsningen på vision.se och som tidigare nämnt, kommer det 

att vara en stående punkt på vår agenda framöver. 

 

Information från Förbundsstyrelsen 

Jens berättade om sin första tid i Förbundsstyrelsen efter fyllnadsvalet på Förbundsmötet. Han 

berättade om vad som är på gång framöver och vad som händer inom förbundet. Blan 

axplocken kan nämnas: 

• Visions anställda inom kansliet tillhör numera Unionen och har ett eget kollektivavtal. 

Dessförinnan har det haft ett s k hängavtal med Vision. De allra flesta är dubbelanslutna 

– d v s både medlemmar i unionen och Vision. Allt enligt regelboken! 

• Inflationen påverkar även vision och våra medel. 

• Vision ser över sitt fastighetsinnehav. 

• Nya avtalsgrupper utsedda inför stundande avtalsförhandlingar 

• En uppdragshandling för våra kursledare är på gång. 

• Information om Solidaritetsfonden 

• Nästa möte för Förbundsstyrelsen är den 20 – 24 mars 

 

https://vision.se/globalassets/om-vision/forbundsmoten/2022/beslutssammanstallning-fm-2022-.pdf
https://vision.se/for-dig-som-ar/fortroendevald/att-vara-vision-ombud/satsning-pa-okad-facklig-styrka/
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Information från Centrala Valutskottet (CVU) 

Lotta berättade om hur det Centrala Valutskottet ser ut och arbetar. Det består av en 

representant från varje område + två resurser från kansliet. Även CVU hade ett fyllnadsval 

under Förbundsmötet i höstas och har då till viss del blivit en ny grupp.  

CVU försöker att vara med på alla större aktiviteter och har ibland aktiva roller där. Näst på tur 

är deltagande på vårens Avtals-forum. Representanterna i CVU är även med på 

Förbundsstyrelsens fysiska träffar (i god valutskotts-anda). 

Lotta gick igenom valet till ny avtalsgrupp för HÖK som blev färdigt i slutet av januari. Från 

Område Sydost valdes Jane Lindström (Gotland) och Daniel Hermansson (Östgötatrafiken) som 

representanter. Valdeltagandet bland alla avdelningar och klubbar är över lag väldigt lågt och 

CVU kommer att jobba lite extra för att informera om kommande val. Kanske att 

Samordningsgrupperna runt om i landet kan hjälpa till med att pusha på där!? Lotta återkommer 

när/om det blir aktuellt. 

 

Information från Centret 

Stina berättade om hur personalen på centrat planerar för att möta upp mot ”Satsningen att öka 

i facklig styrka” Arbetsgrupper är på gång att skapas för att jobba långsiktigt mot rekrytering och 

organisering.  

Medlemsantalet i Område Sydost ökar. Mycket roligt! 

Rekryteringsgalan har genomförts och Område Sydost kammade hem vinnare i fyra av sju 

kategorier. En riktigt lyckad dag! 

Stina visade på hur vi i Område Sydost har synts i media. Vi har ett par lysande stjärnor i 

Samordningsgruppen som gillar att synas :-) 

Områdeskonferensen kommer för vår del att gå av stapeln den 27 – 28 september. Hotell 

Högland i Nässjö är bokat. Mer information kommer längre fram gällande upplägg, målgrupp, 

tider etc. 

Alla Samråd kommer numera att behandlas centralt av kanslipersonal. 

 

Övriga frågor 

Iréne berättade om att Norrköpingsavdelningen har rensat bland sina hyllmetrar i 

Föreningsarkivet och uppmanar alla andra att göra detsamma! 

 

Minnesanteckningar förda av – Kent Kullander/ 

 


