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Minnesanteckningar från Regionala förbundskonferensen 
den 15-16 oktober 2015 
 

1. Välkommen 

Annica Berg-Flemström  

Vi går även igenom syfte och målsättning med dagarna. De regionala förbundskonferenserna är 

ett forum för förtroendevalda att diskutera angelägna frågor och för att följa upp beslut fattade av 

förbundsmötet. Deltagarna får prata om sina förväntningar på dagarna.  
 

2. Vision – Vi tar sikte på framtiden 
Katarina Holmqvist, Niklas Borg, Sven-Erik Trulsson. 

Förbundsstyrelsens inledde med en presentation och därefter hade vi grupparbeten. Anteckningarna 

från grupparbetena finns i ett separat dokument.  

 

Vision ska vara Sveriges modernaste fackförbund. 1429 yrkesverksamma blev medlemmar i 

september – rekord. Totalt har Vision fått 13 769 nya medlemmar under 2015 inklusive studenter. Fler 

än 42000 av våra medlemmar har enbart varit med i Vision och inte SKTF. Exempel på satsningar 

som gett effekter på medlemsinflödet är satsningar på socialt arbete, arbetet med ökad kvalitet i 

äldreomsorg genom att förbättra chefers förutsättningar, budskap om rätt använd kompetens och fokus 

på vikten av fungerande digital arbetsmiljö. Just nu pågår ett arbete med skapa förslag för en modern 

demokratisk organisation till nästa förbundsmöte genom medlemsundersökningar, omvärldsbevakning 

och regional förankring. Förbundsstyrelsen jobbar exempelvis med en modern 

medlemskommunikation och sociala medier och ser över mandatfördelning, stadgar och arbetsformer 

för förbundet. 

 

3. Framtidsspaning 
Stafettpinnen: Innan framtidsspaningen visade vi en hälsning från region Västerås som innehöll en 

uppmaning om att ”Måla Sverige lila”. Vi fick även ett paket med penslar. 

 

Paneldeltagare: Maria Lindgren, Sirpa Jacobsson, Sven-Erik Trulsson och Katarina Holmqvist. 

Moderator: Karin Ottosson.  

 

”Det är inte vad vi säger utan vad vi gör lokalt som har betydelse.” 

”Resan vi gjort är viktig från 2008 och framåt.” 

”Viktigt att träffas. Alla här är mina kollegor.” 

”Viktigt att fokusera på det positiva och lyfta fram det som funkar.” 

”Viktigt att vara självkritiska och det är vi till en viss del, men det är viktigt att fokusera på det 

positiva. Vi är nog världens bästa fackförbund och 2020 vet medlemmarna det.” 

”Många gröna lappar.”  

”Flest gröna lappar av alla regioner.” 

”Umeå har månadsbrev – inte bara berätta vad som kommer utan även vad vi jobbat med. Både 

positivt och negativt. En text med: Vad gör vi? Visions logga och hälsningar Styrelsen.” 

”Lätt att hamna i stora frågorna ex semesterväxlingsavtal, men allt det vi gör är jätteintressant för 

medlemmarna. Kan även vara saker från APT.” 

 

Villkorsfrågor för medlemmar 

”Hur hanterar vi ”jobba hemma”-trenden utifrån vad medlemmar tycker och inte AG?” 

”Jobba mer efter enskilda medlemmars önskemål/val och inte för mycket centrala avtal.” 
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”Motsatta trender – arbetsgivarna ser mer hinder med enskilda val och jobba hemma-trender.” 

”Mångfaldsfrågor – bara titta i den här gruppen – vi är ganska homogena. Viktigt att representera alla 

medlemmar.” 

”Kombinera yrkesliv med föräldraskap – viktigt för många medlemmar.” 

 

Medlemskommunikation 

”Vision Debatt – finns som verktyg för att diskutera. Det går att tycka till i olika forum.” 

”Lägg ner hemsidan och starta en Facebook-grupp” 

”App – nyheter, information etc. Mindre hemsida/lägg ner hemsida?” 

 

Fråga till publiken: ”Hur många tror att Vision har 220 000 medlemmar till 2020?”  

Största utmaning för att nå dit: Få varje medlem till att ”Ställa frågan”. Det är inte bara 

förtroendevalda/rekryteringscoacher som ska göra det. Viktigt att entusiasmera medlemmar och andra 

att rekrytera.  

4. Valutskottets information 
Lotta Dahl och Eva Vinsa 

På förbundsmötet 2016 väljs ny förbundsstyrelse. Totalt 12 nya ledamöter nästa år – alla som i dag 

sitter i förbundsstyrelsen ställer sina platser till förfogande. Valutskottet presenterar kompetensprofilen 

och tidplanen för arbetet. Mer information kommer i Aspekten.  

 

Datum att hålla koll på under 2016: 
Februari: Nomineringsblankett till avdelningar och klubbar 

8 april: Sista nomineringsdag 

April: Presentation av alla nominerade i Aspekten och vision.se  

April/maj: Intervjuer av kandidater (viktigt att nominerade som blir kallade deltar) 

23 juni: Valutskottet presenterar sitt förslag  

Hösten: Förmöten, Förbundsmöte 29/9 – 2/10 och Regionkonferenser  

 

Valordningen 

Förbundsmötet ska se till att medlemmarnas gemensamma intresse av en lämplig fördelning av 

uppdragen mellan de valda tillgodoses. 

 

 Jämställdhet mellan kvinnor och män. 

 Jämn ålderfördelning. 

 Olika yrkeskategorier och arbetssökande. 

 Olika arbetsgivare. 

 Mångfald. 

 

Att tänka på: 
Ta ansvar för generationsväxlingen. Inriktningen är 30% av ledamöterna i styrelserna ska vara under 

35 år. Det ska vara möjligt att förena fackliga uppdrag med en yrkeskarriär. Rekommendationen är att 

inga nya förtroendevalda ska ha uppdrag på heltid. 

 

Kompetensprofil 
Goda ledaregenskaper – Ansiktet utåt, Prestigelös, Pålitlig, Medlemmarnas intressen, Verkar efter de 

demokratiska  spelreglerna. 

Kommunikatör – Förmedla ett budskap, Knyta nya kontakter, Stå upp för sitt budskap, Synas bland 

medlemmar, Synas i media. 

Framtidsorienterad – Tänka stort och framåt, Målfokus, Öppen för nya idéer. 

Strateg – Konsekvent i sitt handlande, Inflytelserik, Samverka för nya lösningar. 

Engagemang och intresse – Delar Visions framtidsidé och värdegrund, Personlig, Inspirerande, Fair, 

Ambassadör, Starkt engagemang. 
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Uppdragsbeskrivning 
Leda och offensivt utveckla förbundets verksamhet, Verksamhetsberättelse med 

räkenskapssammanställning och Gemensamt ansvar för förvaltningen av förbundets medel och 

verksamhet. 

 

Frågeställning till deltagarna på Regionala förbundskonferensen: 
Tycker du att det saknas något i kompetensprofilen? 

 

Nominera mera!! 

 

5. Information från a-kassan 
Katarina Holmqvist 

Katarina är vice ordförande i a-kassan. Hon uppmanar om att påminna om a-kassan. Ställ frågan även 

om a-kassan när ni rekryterar. Avgiften kan hållas lägre om vi är fler. A-kassan har bra material med 

argument. 

 

 Landa mjukare – Genom att vara medlem hos oss försäkrar du din inkomst om du skulle 

förlora ditt arbete. 

 A-kassa – inte konstigare än andra försäkringar! – Det är självklart att försäkra hem och 

bil. Men det är minst lika viktigt att försäkra inkomsten. 

 Vi kan din bransch! – Alla a-kassor följer samma regelverk, men vi är den a-kassa som kan 

din bransch bäst. Vi har också fördelen att ha ett när samarbete med Vision. 

 Har du råd att inte vara med? – Som medlem i en a-kassa kan du få upp till 20 020 kronor 

per månad före skatt. Utan medlemskap får du som mest 8030 kronor.  

 Ännu bättre med Visions inkomstförsäkring! – Är du även med i Vision och har rätt till den 

kompletterande inkomstförsäkringen kan du få upp till 80 procent av din tidigare inkomst. 

Men då behöver du vara med i en a-kassa.  

 

6. Samarbetsexplosion – Så här arbetar Vi i Vision 
Annica Berg-Flemström går igenom planeringsförutsättningarna för centrets verksamhet under 2016. 

Extra fokus blir på socialt område och chefer. Deltagarna får grupparbeta regionvis om 

samarbetsexplosioner. Exempel som lyfts i helgrupp är: Gemensam föreläsning för chefer på 

Sunderby sjukhus – ett lunchmöte. Lycksele bjuder in till teater. Kiruna – Resa till Levi, Ikea, julbord. 

Kiruna ska ta fram verksamhetsplan för samarbetsexplosion, sätta datum, budget och en arbetsgrupp. 

Regional Socialarbetardag och Administratörsdag med Umeå, Bjurholm etc. Chefsseminarium tips – 

prata med cheferna som i Kalix – innovationer i organisationer.  

 

7. Utbildningsgruppen – Visions utbildningsverksamhet 
Marie-Louise Persson 

Marie-Louise är utbildningsansvarig på Vision. Hon presenterar Utbildningsgruppens verksamhet. 

”Utbildning är det mest kraftfulla vapen du kan använda för att förändra världen.”  

 

Vision ska ha Utbildningsverksamhet som är modern, anpassad efter behov och relevant kopplad till 

uppdraget. E-lärande, flipped classroom och blended learning – blanda olika lärmiljöer. Filmer, 

diskussionsforum och Facebook-grupper är komplement och möjliggörare av fördjupande 

diskussioner. Film är ett effektfullt verktyg för att sätta igång tankar inför första träffen – maximera 

den fysiska träffen. Ta kontakt med Utbildningsgruppen om du har frågor eller vill ha hjälp med 

utbildning. 

 



Datum 
2015-10-23 

 

Sida 4 
 

8. Information – projekt om privata sektorn 
Annica Berg-Flemström informerar om ett projekt som leds av Tomas Dahl som handlar om hur 

Vision i framtiden ska arbeta med och stötta medlemmar och förtroendevalda inom den privata 

sektorn. Arbetet bedrivs utifrån beslut kring motionerna 92 och 96 från förra förbundsmötet. 

 

9. Carma 
Annica Berg-Flemström informerar om Carma och den del av projektet som förtroendevalda berörs 

av.  

Tre viktiga mål 

Allt på ett ställe – inte olika gränssnitt och ytor för olika moment 

Hög säkerhet – på inloggning, datalagring och rätt person ser rätt sak 

Tydlig – enkelt att förstå vad som går att göra 

 

Verktyg för FV 

Ska vara förtroendevaldas verktyg i sitt uppdrag. 

Ersätter MiniFaIT och KursIT 
 Söka medlemmar och uppdatera medlemmar 

 Lägga upp kurser/seminarier 

Alla funktioner ska finnas på ett och samma ställe och kommer nås via Vision.se. 

 

Tänkta nyheter i verktyget 

Tekniska 
 Säkrare inloggning – troligtvis MobiltBankID eller engångslösenord 

 E-instruktioner och support - inga fysiska utbildningar  

Funktioner 
 Lägga in ärenden 

 Spara och hantera dokument 

 Hantera potentiella nya medlemmar 

 

När lanseras verktyget 

 Början av maj 2016 

 Frågor skickas till fragortillcarma@vision.se 

 Mer information kommer löpande genom olika kanaler 

 

10. Seminarium 
Karin Berg 

Karin är Visions ansvarige för sociala medier och höll ett seminarium om hur vi kan tänka i vårt arbete 

med sociala medier och de olika kanalerna. Om du inte gillar Vision och Visions center i Luleå på 

Facebook så gör det. Behöver ni hjälp med att bestämma hur ni vill använda er av sociala medier kan 

ni höra av er till Jenny Ahlman på centret. 

11. Avslut 
Vi avslutade med att spela in vår egen stafettpinne till region Stockholm. Temat var: Dynamiken 

mellan närvaro och avstånd. ”Hur känslan av närvaro hos våra medlemmar och blivande 

medlemmar?”  

 

Tack för två bra dagar! 

mailto:fragortillcarma@vision.se

