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Minnesanteckningar – Samordningsgruppen, område Sydost – 15 november 2022 

Närvarande: Carl Wyckman, Cecilia Johansson, Ulrika Toftgård, Camilla Berlin, Anna Gynning, 

Lotta Dahl, Dalia Eid, Henrik Westerman, Christina Frostberg och Kent Kullander 

 

Laget runt: 

En kort avstämning hur läget är. Många upplever att arbetsgivarna ”städar” inför vintern. Mycket 

personärenden som tar tid och energi. 

Många har sina höst- och budgetmöten på G. 

En hel del medlemsaktiviteter. 

 

MR-priset 2022 (Mänskliga Rättigheter) 

Visions center i Linköping delar varje år ut ett MR-pris till en person, en funktion eller en 

arbetsplats som på ett föredömligt sätt arbetar med mänskliga rättigheter. Karolina Sundqvist, 

från centret, berättade om tidigare pristagare och presenterade de nomineringar som kommit in 

till i år. Samordningsgruppen är de som väljer pristagare och de som deltog på dagens möte 

fattade beslut efter en kort diskussion. För den som är nyfiken/intresserad av att veta mer – ta 

en kontakt med Karolina! 

 

Information från CVU (Centrala Valutskottet) 

Lotta Dahl informerade om två val som pågår/är i antågande. 

1. En ny avtalsgrupp inom avtalsområde HÖK ska väljas. Varje område ska tillsätta två 

platser och nomineringstiden sträcker sig fram till den 9 december. Därefter kommer 

CVU att bereda valet som sedan kommer att ske digitalt. Vill man nominera in någon 

(eller sig själv) gör man det genom ett mejl till cvu@vision.se  

2. En ny Samordningsgrupp ska väljas i område Sydost. Nomineringstiden har gått ut och 

valutskottet har fått in många bra och starka kandidater. Valet sker digitalt och kommer 

att sjösättas under vecka 47. Den nya Samordningsgruppen påbörjar sitt mandat fr o m 

årsskiftet och sträcker sig två år framåt i tiden. 

 

Ny måltidspolicy 

Förbundsmötet röstade igenom ett förslag som kommer att innebära en ny måltidspolicy. Vision 

ska framöver erbjuda antingen vegetariskt eller icke-vegetariskt alternativ (kött/fisk/fågel 

beroende på vad som serveras för dagen) vid våra fysiska aktiviteter. Precis som tidigare tas 

hänsyn till specialkost avseende medicinska, etiska eller religiösa skäl. Den nya policyn 

beräknas implementeras i våra verksamheter, fullt ut, fr o m mitten av december. Fram tills dess 

försöker vi ställa om de redan bokade aktiviteterna där det är möjligt.  
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Områdeskonferens 2023 

Nästa år kommer en 2-dagars områdeskonferens att genomföras under hösten (september). En 

av dagarna vigs åt verksamhetsplanering men den andra dagen är fortfarande ”öppen”. Stina 

(Christina) önskade inspel från Samordningsgruppen som lämnade följande förslag: 

- Uppföljning från Förbundsmötet (hur ligger vi till? Är vi på rätt spår?) 

- Nulägesanalys (både internt och externt) 

- Nätverka  

- Sprida goda exempel 

- Ha kul tillsammans! 

Det går jättebra att höra av sig till Stina för att lämna fler förslag :-)  

 

Kunskapsportal för förtroendevalda 

I december kommer en kunskapsportal att publiceras för förtroendevalda. Mer information 

kommer i nyhetsbrev/mejlutskick. 

 

Centrets verksamhetsplan 2023 

Stina berättade om hur centret tänker inför 2023. Bl a så kommer de tidigare områdesansvaren 

att tas bort och arbetet med avdelningar och klubbar blir mer behovs-styrt. Stort fokus på 

rekrytering/organisering utefter målet som sattes på Förbundsmötet – att Vision ska ha minst 

160 000 medlemmar och 16 000 förtroendevalda år 2027. Centret ska ha med sig ”Enkelt-nära-

framåt”-tänket i all sin verksamhet och kommer att dra ner på antalet aktiviteter (jämfört med 

innan) för att kunna möta upp mot målen och arbeta mer utåtriktat. På centrets hemsida 

kommer kalendariet att fyllas på succesivt, så ta gärna en titt där med jämna mellanrum. 

Vi diskuterade lite kring hur inbjudningar skickas ut och hur man önskar få dem till sig. Här ges 

lite olika signaler då några vill ha dem ”i klump” via t ex ett nyhetsbrev, medans några ser 

fördelen med att få dem var för sig (och då riktat till den specifika målgruppen som 

aktiviteten/utbildningen avser). 

Stina berättade även att centrets Rekryteringscoach (Christian ”Chrille” Öström) nu är 

tillsvidareanställd! :-) Nyttja honom! Hör av er till honom! Nu kör vi!!! 

 

Värt att veta 

Ett par av oss i gruppen vittnar om att Ledarna är på tårna nu. Det verkar som om de framför allt 

riktar in sig på att rekrytera över chefer i våra Regioner. Ha lite koll – ta hjälp av centret vid 

behov (kanske chefsombudsman Anne-Lie Eriksson i synnerhet). 

Rekryteringsmaterial i Profilbutiken är mer eller mindre tomt. Förhoppningsvis fylls det på rätt så 

snart – framför allt med tanke på satsningen mot 160 000 medlemmar! 
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Information från Förbundsstyrelsen 

Dalia berättade om att kansliet står i startblocken för att börja arbeta med målen som sattes på 

årets Förbundsmöte. För att få struktur och nå effekt så är tanken att kansliet ska arbeta i 6 

olika ”programområden”. Allt från kommunikation till utbildningar och rekrytering (och allt 

däremellan). Förtroendevalda kommer att bjudas in till att ingå i olika referensgrupper och en 

särskild sida på vision.se kommer att läggas upp, där man ska kunna följa arbetet. För att hålla 

ihop alla programområden så kommer en ”Programledare” att anställas. Rekryteringsprocessen 

är igång! 

Den nya avgiftsmodellen kommer att börja gälla från april 2023. 

Förbundsstyrelsen har tittat på utvärderingarna från årets Förbundsmöte. Resultatet är över lag 

mycket positivt! :-) 

Resultatet från valet i september påverkar många av oss och våra medlemmar. Upplever vi 

svårigheter/obehag i dialogen med politiker eller behöver vi bara stöd och tips, så finns centret 

till hjälp. Tveka inte att höra av er! 

 

Avslutning 

Ett ”laget runt” om hur vi upplevt dagens möte. Trevligt att träffas igen även om det (den här 

gången) blev digitalt. 

 

Minnesanteckningar förda av – Kent Kullander/ 

 


