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Minnesanteckningar – Samordningsgruppen – mars 2021 

 

Närvarande: Iréne Hederstedt, Carl Wyckman, Helena Fyhr-Abrahamsson, Anna 

Gynning, Cecilia Johansson, Gustav Södling, Camilla Berlin, Ulrika Toftgård, Lotta 

Dahl, Dalia Eid, Henrik Westerman, Christina Frostberg och Kent Kullander. Vi hade 

även ”studiebesök” från Mariela Ferré Hofman som är ny ledamot i Förbundsstyrelsen. 

 

Laget runt 

 

En kort ögonblicksbild från alla. Det är ju årsmötestider och många har haft eller 

planerar sina årsmöten. Det är digitalt som gäller.  

 

En hel del personärenden. Inte bara kopplat till Corona. 

 

Många genomför medlemsträffar digitalt. Oftast med ett ”roligt” inslag för att locka och 

erbjuda annat än bara arbetsrelaterat. Man märker dock en digital trötthet ute bland 

medlemmarna nu. Det är inte alls samma entusiasm och anmälningsfrekvens som i 

pandemins linda. 

 

Mycket dialoger och samtal kring årets lönerevision. Blandade resultat – blandade 

reaktioner. 

 

Rapport från Förbundsstyrelsen 

 

Dalia berättade om Förbundsstyrelsens arbete. Bl a så förs en dialog med andra 

fackförbund kring organisationspolitiken. Dalia berättade även lite om hur 

Solidaritetsfonden används och för den som vill fördjupa sig i det så finns ett dokument 

kring det på hemsidan. 

 

Förbundsstyrelsen har även påbörjat ett arbete kring utveckling av våra parlamentariska 

processer. Hur vill vi att Vision ska utvecklas- in i framtiden? Finns det intresse av att 

vara en del av en arbetsgrupp kring det går det bra att höra av sig till Peter Andersson – 

strategisk rådgivare på Staben. 

 

Samordningsgruppens identitet och våra spelregler 

 

Vi tog diskussionerna från tidigare möte vidare och pratade om Samordningsgruppens 

identitet. Ska vi heta Samordningsgruppen? Hur vill vi kommunicera ut i område sydost 

om vilka vi är och vilket uppdrag vi har? Hur ska våra möten genomföras och vilka är 

de till för?  

 

Vi tycker nog att namnet – Samordningsgruppen – är bra! Däremot känns det otydligt 

kring hur vi ska förmedla ut resultaten av våra möten. Likaså hur vi ska få input från 

verksamheten ute i våra avdelningar och klubbar. Några av oss sitter med i olika nätverk 

medans andra inte gör det. Den fackliga tiden vi har till vårt förfogande varierar också 

mellan oss i gruppen och frågan kom upp om vad den tiden ska läggas på. 

Medlemmarna och den lokalt fackliga verksamheten i första hand! Vi måste bli 

https://vision.se/medlem/Fair-Union/Solidaritetsfond/
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betydligt bättre på att presentera oss som representanter i Samordningsgruppen vid 

allehanda aktiviteter. Att bara nämna att vi (Samordningsgruppen) finns och lite kort om 

vad vi gör kan i vissa fall var tillräckligt och väcka nyfikenhet. Minnesanteckningar från 

våra möten ska publiceras på centrets hemsida. Bra om centerchefen får till en bra och 

frekvent (månatlig?) dialog med alla förtroendevalda i område sydost och att även där 

nämna Samordningsgruppens arbete.  

 

Kent kommer att skriva om/uppdatera dokumentet ”Samordningsgruppens roll” som 

finns publicerad på centrets hemsida.  

 

På ovan nämnda hemsida finns det sedan tidigare en kort och slagkraftig mening om 

vilka vi är och vad vi gör. Den meningen arbetade vi med under denna träff och 

förhoppningsvis landar vi i något bra/bättre till nästa träff (som är den 1 juni). Ett av de 

sista förslagen som vi pratade kring var: Samordningsgruppen skapar förutsättningar för 

avdelningars och klubbars möjligheter att påverka Visions utveckling genom att vara en 
länk för kommunikation och dialog med  förbundsstyrelsen.  

 

Drömläget efter pandemin 

 

Anna Gynning fån Gotland lyfte frågan kring möjligheten att ta fram en gemensam 

enkät för att fråga våra medlemmar hur de ser på tiden efter pandemin. Några i gruppen 

vittnade om att detta redan görs, men av arbetsgivaren, och det då blir alla anställda 

som får vara med och tycka till – inte bara Vision-medlemmar. Några i gruppen tycker 

sig även märka av en mättnad (och i vissa fall irritation) över olika enkäter att fylla i. 

Lite samma läge som när vi diskuterade att en digital trötthet börjar märkas av. En 

gemensam enkät måste nog även till viss del anpassas efter var våra medlemmar arbetar 

någonstans. Vi landade i att OM någon avdelning eller klubb känner sig sugna på att 

genomföra en enkät, så går det jättebra att vända sig till centret som kan hjälpa till med 

att utforma den och distribuera den. 

 

Centerchefen har ordet/Aktuellt från centret 

 

Christina ”Stina” Frostberg har nu tillträtt tjänsten som centerchef. Det här mötet var 

hennes första bekantskap med Samordningsgruppen och hon ser fram mot en bra och 

öppen dialog. Stina tycker att det är bra om man inte ”väntar” med viktiga frågor till de 

här tillfällena utan att man med fördel hör av sig direkt då frågorna uppstår. På centret 

finns det ju resurser i form av ombudsmän, samordnare och rekryteringscoach – använd 

dem! När det gäller kommunikationen ut till de förtroendevalda i område sydost så har 

Stina ett par tankar kring det men givetvis tar hon gärna emot önskemål och ideér. 

 

När det gäller personalen på centret så är ombudsman Andreas Ählström föräldraledig (t 

o m maj månad). För att avlasta övriga ombudsmän så har centret förstärkt styrkan 

genom att ”låna in” Maria Comey (förtroendevald från Norrköpingsavdelningen). Maria 

kommer framförallt att jobba med förhandlingar.  

 

Rekrytering 

 

Egentligen skulle centrets rekryteringscoach – Elin Sjögedahl – ha gästat detta möte 

men p g a sjukdom så utgick den punkten. Vi hade dock fått Elins bildspel till oss och 
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detta gick vi igenom som hastigast. När det gäller rekrytering av nya medlemmar så är 

det svårt just nu att rent fysiskt vara ute och möta presumtiva medlemmar. Många 

genomför dock digitala träffar/aktiviteter men att hitta ett bra tilltal (och att nå) denna 

målgrupp upplevs som svårt. Det blir mest befintliga medlemmar som deltar ändå. 

 

Bland några av oss (som även går plus i medlemsstatistiken) så upplever vi att 

information är viktigt. Att vi berättar om vad vi gör, vad som är på gång och hur vi nås.  

 

Digital arbetsmiljö för förtroendevalda 

 

Hur mår vi och hur tar vi hand om oss själva och varandra? Deltar vi i för många 

digitala möten och har vi i så fall återhämtningstid däremellan? Vem styr vår kalender, 

egentligen? Hur ska vi tänka? Finns det generella tips och hur kan Vision stödja? Kan 

man tacka nej till möten? Är vi för lojala?  

 

De digitala mötena hopar sig. Avlöser varandra. Pågår för lång tid och lämnar en känsla 

av trötthet bakom sig. Många av oss upplever att arbetsmiljön kommer lite i andra eller 

tredje hand och att det är viktigare att var med på ett möte än att verkligen bidra.  

 

Vi pratade en hel del kring den här frågan och delgav varandra lite tips på hur man kan 

göra.  

 Var noga med att avsätta återhämtningstid efter ett möte.  

 Försök att inte bara gå från ett möte till ett annat.  

 Tänk dig ett digitalt möte som ett fysiskt möte, där du ju faktiskt oftast måste 

förflytta dig mellan två olika möten.  

 Lägg möten så att de t ex ”börjar fem över hel timma och slutar fem i hel 

timma”. Exempel: Starta ett möte 10:05 och avsluta 10:55 istället för att lägga 

mötet mellan 10-11. På så sätt ”köper” du dig tio minuter extra. 

 Våga tacka nej till möten du inte nödvändigtvis måste delta på. Det är få (om ens 

någon) som förutsätter att du ska vara med på allt, hela tiden, jämt. 

 Var noga med att röra på dig. Lägg in ”rörelse-pauser” under dagen. Boka in 

detta i kalendern. Variera stället du sitter på (om det är möjligt). Det kanske är 

helt OK att ta ett eller annat möte i soffan eller vid köksbordet. 

 

Det är inte bara bra att vi diskuterar den här frågan – utan nödvändigt! 

 

Mina sidor/Support/Information 

 

Ett par av punkterna till detta möte har att göra med frustrationen kring de verktyg som 

förtroendevalda ska använda. Det är allt från fv-mejlen, verktyg för att göra diverse 

utskick/inbjudningar, lägga in ärenden till hur t ex förändringar förmedlas ut till 

förtroendevalda. Det upplevs som om helt plötsligt ”är det bara så”……….utan att det 

har kommunicerats ut att en ändring är på gång. Det finns en stor frustration över 

verktyg som inte fungerar vilket leder till att man gör på ett annat/eget sätt istället. Ser 

det lika ut i andra förbund? Kommer det liknande signaler från andra 

områden/Samordningsgrupper i landet? Det finns en känsla av att det inte händer så 

mycket trots att man rapporterar in fel/brister. 

 

Stina och Dalia tar detta med till nästa träff. 
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Informationsflöde till Samordningsruppen, från centret 

 

Det önskas en bättre/tätare dialog från centret till representanterna i 

Samordningsgruppen. Det upplevs som om informationsflödet har försvunnit. Det kan 

ha att göra med chefsbytet på centret men även inför det så uteblev informationen. 

Plötsligt var Jenny borta. Skulle ersättas av vem, när och hur??? Ingen information alls! 

Vid tidigare chefstillsättningar på centret har Samordningsgruppen varit involverad och 

t o m fått träffa/intervjuat tilltänkt chef. Nu uteblev detta helt och upplevelsen att vara 

lite förbisedd infann sig. En , delvis, ny organisation för centrets del genomfördes också 

i samband med chefsbytet. Inte heller detta har förmedlats ”utåt” – till 

Samordningsgrupp eller förtroendevalda. 

 

Önskan: Få till en bra dialog igen. Kanske månadsbrev eller liknande? 

 

Nästa möte 

 

Nästa gång som Samordningsgruppen träffas är den 1 juni. 

 

 

 

Minnesanteckningar förda av – Kent Kullander, Visions center i Linköping 


