
 

 

Minnesanteckningar – Samordningsgruppen – 20191025 - Skypemöte 

 

Närvarande: Lotta Dahl, Camilla Berlin, Carl Wyckman, Helena Fyhr-Abrahamsson, Dalia 

Eid, Jenny Petersson, Kent Kullander 

 

Aktuellt från förbundsstyrelsen 

Kort rapport från Dalia och Förbundsstyrelsen. De är mycket nöjda med hur det digitala 

årsmötet gestaltade sig. Mycket diskussioner var det på forumet och känslan är att fler tog 

tillfället att tycka till i de olika frågorna som togs upp. Den samlade känslan från 

Samordningsgruppen – och de som deltog på det digitala årsmötet – var positiv. Mycket 

bättre än vad vi trodde och bra diskussioner där fler än ”de vanliga” var med och tyckte till. 

Nu är siktet inställt på nästa års Förbundsmöte som dessutom ska föregås av såväl Förmöte 

som ytterligare ett digitalt årsmöte. 

 

Laget runt 

Hösten är här och det märks. Väldigt mycket som händer i form av höstmöten, budgetmöten, 

medlemsmöten och annat. Roligt att samarbetsexplosionerna fortsätter att öka och att de 

numera är en ”naturlig” ingrediens i möteskulturen. Behöver man hjälp att sprida 

inbjudningar till kringliggande avdelningar och klubbar är centret bara ett litet mejl bort. Via 

linkoping@vision.se kan man alltid be om hjälp……..och oftast även få det! 

 

MR-pristagare 

Samordningsgruppen fick i uppgift att utse årets vinnare av det regionala MR(Mänskliga 

Rättigheter)-priset. Bland de inkomna förslagen utsåg vi efter moget övervägande en vinnare 

som kommer att prisas under MR-dagarna som i år hålls i Linköping den 14-16 november. Då 

dessa minnesanteckningar publiceras innan priset delas ut kan vi tyvärr inte ”läcka” vem/vilka 

som kommer att uppmärksammas. 

 

Aktuellt från centret (Jenny) 

Centret har haft sin verksamhetsplanering inför 2020. Husbilen (det mobila centret) kommer 

att ersättas av något som kommer att gå under namnet ”Vision-event”. Här kommer ett antal 

större avdelningar att få erbjudande om en Vision-dag med olika föreläsningar, besök, lokala 

rekryteringsbonusar mm. En projektgrupp på centret kommer att arbeta fram ett underlag som 

ska kunna fungera som ”grundutbud” till alla orter/avdelningar som blir aktuella. Första 

besöken beräknas till februari månad 2020. 
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Något annat som blir helt nytt fr o m 2020 är något som kommer att kallas ”Områdesträffar”. 

Dessa ska fungera som ett ömsesidigt och naturligt ”kitt” mellan förtroendevalda och centret 

men även kunna erbjuda målgruppsinriktade påfyllningar/utbildningar. Områdesträffarna 

kommer nog i början att vara i form av fysiska träffar (på fyra olika orter i regionen) men 

sedan varvas med digitala dito genom t ex kortare Skype-möten. 

Rekrytering är något personalen på centret jobbar hårt med. Under nästa år kommer vi att 

stärka upp med ytterligare en rekryteringscoach. Vi kommer alltså att bli dubbelt så bra – 

minst :-)  

Ombudsmännen på centret har tidigare varit uppdelade i förhandlar- och utvecklarlag. Dessa 

”lag” kommer fr o m årsskiftet att upplösas. Ombudsmännen jobbar redan nu med både 

utveckling och förhandling och i samband med flytt till nya lokaler och ett nytt arbetssätt så 

testar de at bryta upp lagen.  

Den 2 december flyttar centret in i sina nya lokaler i Linköping. Ny adress blir Linnégatan 9. 

Den första tiden kommer inga externa besökare att tas emot p g a att man vill ”boa in sig” 

först och sätta alla nya rutiner som följer med en ny lokal och ett nytt (aktivitetsbaserat) 

arbetssätt. Jenny och Kent håller i det mesta rörande flytten. 

 

Punkter från ordförandenätverket i Kalmar (Calle och Cissi): 

 Utbildning för klubbar och små avdelningar. 

Punkten har varit uppe tidigare för diskussion. Kan man dra ihop något tillsammans i 

en form av samarbetsexplosion är det att föredra och då även kontakta 

utbildningsgruppen som eventuellt kan hjälpa till med utbildare/kursledare. Möjligtvis 

kan vissa utbildningsinsatser komma att rymmas inom de nya områdesträffarna. 

 Vilka representerar regionen i Avtalsgruppen för HÖK? 

Britt-Marie Sandström (från Linköpings kommunavdelning) samt Karin Berntsson 

(från Region Jönköping) 

 Kommunikation med centret 

Glappet upplevs större. Ingen tydlig dialog ut mot avdelningar och klubbar. Centret 

hoppas att områdesträffarna kommer att överbrygga mycket av detta och uppskattar 

feedbacken. Väldigt viktigt att få in sådana signaler! 

 

Avslut och utvärdering av dagens möte 

 


