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Minnesanteckningar – Samordningsgruppen – November 2021 

 

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

Johansson, Camilla Berlin, Maria Carlsson, Sigge Ahnstedt, Anna Gynning, Lotta Dahl, 

Dalia Eid, Henrik Westerman, Christina Frostberg och Kent Kullander.  

 

Vi hade även ett gästspel från Karolina Sundqvist (Samordnare på centret) som föredrog 

en av dagens punkter. 

 

Laget runt 

 

Ett kort ”laget runt”. Det märks att det börjar närma sig slutet av året nu. Många 

personärenden över lag. Full fart på aktiviteter, planering samt ”städa undan” inför 

2022. Många har haft höstmöten (några fysiskt, några digitalt). En viss trötthet märks av 

bland medlemmar kopplat till få anmälningar till aktiviteter/utbildningar.  

 

 

MR-priset 2021 

 

Varje år delar område sydost ut ett MR-pris (Mänskliga Rättigheter) till en person som 

brinner för – och lyfter – frågor kring just mänskliga rättigheter. Samordningsgruppens 

roll i detta är att utse vinnaren och Karolina Sundqvist från centret är den som tar emot 

nomineringar samt sammanställer och genomför allt. I år föreslås Anette Nerlie 

Anderberg. Anette återfinns i Växjö och hennes arbete och starka engagemang i 

Kvinnojouren där ligger som grund för att just Anette föreslås som vinnare av MR-

priset 2021. 

 

Beslut: Samordningsgruppen i område sydost röstar för att utse Anette Nerlie 

Anderberg till MR-pristagare 2021 i område sydost! 

 

Karolina kommer att ordna med alt kring överlämnandet av priset. Detta kommer att ske 

digitalt den 10 december och alla i Samordningsgruppen bjuds in till att delta om man 

har möjlighet.  

 

Träff med Vision Direkt (rapport från Iréne och Camilla) 

 

Iréne rapporterade kort från den träff hon haft med Vision Direkt. Mycket givande och 

ett bra utbyte av erfarenheter och frågor – åt båda hållen. Iréne och Camilla kommer att 

träffa hela arbetsgruppen (Direkten) lite längre fram och vill gärna ha in frågeställningar 

från vår grupp inför det mötet. Mejla Iréne eller Camilla! 

 

Upplevt avstånd mellan förtroendevalda och personal på centret 

 

Den här frågan är återkommande och diskussioner behövs framöver också! Hur kan vi 

få till – och bibehålla – en bra kommunikation mellan förtroendevalda i område sydost 

och anställda på centret i Linköping? Relationer är viktiga och betyder kanske mer än vi 

tror. Hur vi kommunicerarar med varandra och vilka arenor som finns (och önskas) är 
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också viktiga att diskutera.  

 

Mycket av diskussionerna den här gången handlade om hur fördelningen av 

inkommande ärenden (till i första hand ombudsmännen på centret) sköts och varför det 

inte finns en ”direkt-väg” in till centret längre. Många upplever att mycket skulle kunna 

lösas genom ett snabbt, enkelt, samtal med en ombudsman istället för att ta omväger via 

den centrala ärendefördelningen (där man måste presentera sig själv först, dra bakgrund 

till ärendet, förklara tidigare kontakter, medlems-kännedom etc etc etc) vilket som 

ibland upplevs som en barriär. Dessutom upplevs det som om man tappar kontakten 

med personalen på centret mer och mer. Kan vi tillsammans få till en dialog kring hur vi 

kan få det bättre? 

 

Till nästa träff så kommer Maria Liv – enhetschef på enheten för ärendefördelning – att 

gästspela. Henrik tar en kontakt med Maria och bjuder in henne. 

 

Utbildningar inom Vision 

 

Ett medskick och en fråga kring hur man kan få en bättre överblick över Visions 

utbildningar har kommit in. Det gäller kanske framförallt när man kommer in som ny 

förtroendevald – hur hittar man vad man förväntas gå för utbildningar och vad gäller? 

 

Det finns även önskemål om att få mer stöd till de med Fullmakt nivå 1 samt - om 

möjligt-  dela upp utbildningen för de med Fullmakt nivå 2 på något sätt. 

 

Henrik tar frågan vidare till Utbildningsgruppen! 

 

Utöver ovanstående så fördes en diskussion kring utbildning/påfyllnad av de med 

Fullmakt 2 i område sydost. Den nuvarande konstellationen av utbildare (från centrets 

håll) kommer att ändras till våren 2022. De som berörs kommer att få meddelande om 

hur. 

 

Dialogen kring förslaget på ny avgiftsmodell 

 

Ett medskick är att synpunkter inte bara ska komma från de större avdelningarna. Som 

läget är nu har en dialog kring ”Förslag till ny avgiftsmodell” bara skett med 

avdelningar med fler än 700 medlemmar och det finns en önskan om att även ”mindre” 

avdelningar/klubbar ska ha insyn och påverkansmöjlighet i den här frågan! 

 

Mina sidor – hur går vi vidare med förbättringsförslag/synpunkter 

 

Henrik kommer att ta med frågan till vår nästa träff och bjuder då in någon som har en 

bättre inblick. Vi återkommer med mer information. 

 

 

Aktuellt från centret 

 

• Ombudsman Maria Comey har ett vikariat som inte kommer att förlängas. Maria 

slutar vid årsskiftet. 

• Elin Sjögedahl (rekryteringscoach) är sjukskriven. 
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• Fokus ligger på rekrytering av nya medlemmar sista veckorna av 2021! 

 

Aktuellt från Förbundsstyrelsen 

 

Kort rapport från Dalia som berättar att rekryteringen av nya medlemmar går bra men 

att det behövs en extra kraftansamling om vi ska lyckas öka i medlemsantal, även 2021. 

Kom igen nu – nu kör vi! 

 

Förbundsstyrelsen har haft bra och givande diskussioner med studentmedlemmar. 

 

Förbundsstyrelsen har utvärderat de träffar vi har haft kring ”Förslag till ny 

avgiftsmodell” och Dalia tar med sig inspel enligt tidigare punkt. Det har även pratats 

en hel del om höstens HÖK-forum 

 

 

Nästa möte 

 

Nästa gång som Samordningsgruppen träffas är den 26-27 januari. Förhoppningsvis kan 

vi träffas fysiskt då. 

 

 

 

Minnesanteckningar förda av – Kent Kullander, Visions center i Linköping 


