
Regionkonferens i Skellefteå  10-11 
november 2016 

 

Dag 1  

 

Välkommen och presentation  
Annica Berg-Flemström, verksamhetschef på Visions center i Luleå hälsade välkommen och inledde 

Regionkonferensen. Därefter följde en presentation av personal och gäster på plats. Många av 

deltagarna var på sin första Regionkonferens vilket var väldigt roligt! 

 

Förbundsstyrelsen inleder 
Niklas Borg, Andrea Hallberg, Hans-Jörgen Kronqvist och Katarina Holmqvist från Visions 

förbundsstyrelse inledde med att prata om förbundsmötets beslut om program för Visions verksamhet i 

såväl avdelningar och klubbar som i kansliorganisationen under kommande år. Dokumentet heter ”Vi 

är Vision” och innehåller även de hjärtefrågor och målsättningar som Vision fattat beslut om. 

 

Länk: Mer om förbundsmötets beslut 

Länk: Vi är Vision 

 

Visions hjärtefrågor (dokumentation från grupparbeten)  
Regionkonferensen grupparbetade kring hur vi kan arbeta konkret med Visions hjärtefrågor i 

avdelningar och klubbar. Dokumentation från detta grupparbete finns i ”Dokumentation av 

grupparbete om Visions hjärtefrågor” som bifogats till minnesanteckningarna.  

 

Visions målsättningar (grupparbete)  
Regionkonferensen grupparbetade kring hur vi kan arbeta konkret med Visions målsättningar i 

avdelningar och klubbar. Dokumentation från detta grupparbete finns i ”Dokumentation av 

grupparbete om Visions målsättningar” som bifogats till minnesanteckningarna. 

 

Sammanfattning och verksamhet 2017 
Syftet med grupparbetena är använda tankarna och idéerna i verksamhetsplaneneringen för 2017 i 

respektive avdelning eller klubb. Annica berättade kortfattat om centrets kalendarium för 2017 och 

uppmanade till att titta på de preliminära datum som fanns uppskrivna på en tidslinje på väggen för att 

kunna planera in dessa datum i respektive avdelning/klubbs verksamhetsplan. Ett kalendarium för 

2017 kommer att läggas upp på hemsidan när planeringen är helt klar.  

 

Mina sidor (verktyg för förtroendevalda) på Vision .se  

Ulf Martinsson 

Ulf berättade kort om processen som varit kring ett nytt medlemsregister och kurssystem. Allt är nu 

infört och vi är i stadiet är att förbättra och utveckla. Han berättade vad som är på gång i form av 

förbättringar på Mina sidor på Vision.se och att det hålls regelbundna träffar med den grupp av 

förtroendevalda som han ingår i. Den gruppen har till uppgift att vara med i utvecklingen av verktygen 

och har ni något inspel kan ni kontakta Ulf. Han uppmanade att anmäla in alla problem som ni stöter 

på eller skicka förslag på förbättringar/förändringar till minasidor@vision.se Återkoppla även sådant 

ni tycker fungerar bra och vill ha kvar! 

    

Dag 2 

 

Backspegel 
Grupperna redovisade sina grupparbeten från dag 1. Se dokumentationen. 

https://vision.se/fm2016
https://vision.se/Om-Vision/Forbundsmote/om-forbundsmote-2016/beslut-om-motioner/Vi-ar-Vision/
mailto:minasidor@vision.se


 

Inspirationsföreläsning 
Ulrika Sedell från Sedell & friends 

http://sedellfriends.se/ 

 

Ulrika föreläste om vikten av självledarskap och ledarskapsnycklar. För att leda andra måste du kunna 

leda dig själv i ditt fackliga uppdrag, i ditt yrkesliv och i livet i stort. På Ulrikas hemsida hittar du mer 

information. 

 
Akassan Vision 
Informerade på plats och uppmanade att värva medlemmar till a-kassan. Kontakta gärna a-

kassan om du har frågor och funderingar. Hänvisa medlemmar som har frågor kring a-kassan 

direkt till dem. De har telefonnummer 0771-773 800 och har öppet vardagar 09.00-16.00 

 
Sätt tonen: Schyst arbetsliv och arbetet  kring kostnader för sjukskrivningar  
Jenny Ahlman 

Sätt tonen för framtidens arbetsliv är en varumärkeskampanj som har till syfte att skapa engagemang 

hos medlemmar och förtroendevalda och att attrahera nya målgrupper som medlemmar till Vision. 

Syftet är också att via kampanjen sätta fokus på hållbar arbetsmiljö och framtidens arbetsliv. 

 

En del i Sätt tonen är låten ”Ingen maskin” som tagits fram genom att Visions medlemmar fått skriva 

sina tankar kring framtidens arbetsliv. En text skrevs av dessa tankar. Därefter har tre olika versioner 

tagits fram och webbröstning genomförts. På förbundsmötet presenterades den vinnande låten. 

Därefter har en musikvideo producerat där personerna i videon representerar olika yrken i Vision.  

 

Länk: Musikvideo och mer information. 

Länk: Samlingssida för arbetsmiljö. 

 

Under hösten har Vision fått medialt genomslag angående kommuner och landstings kostnader för 

sjukskrivningar bland annat genom en rapport med förslag på åtgärder. 

 

Länk: Samlingssida för sjukskrivningskostnader i media. 

Länk: Sjukskrivningskostnader per län och kommuner. 

 

Under början av 2017 vävs PR-satsningen kring låten ”Ingen maskin” samman med fortsatta utspel 

kring arbetsmiljö och schyst arbetsliv. 

 

Fundera på: 

 

 Hur kan vi jobba konkret på arbetsplatserna? Använd er av Engagemangskiosken. Där finns 

koncept att använda.  

Länk: Engagemangskiosken. 

 Finns det idéer om hur vi kan använda låten och musikvideon ”Ingen Maskin”? Hur kan vi 

utveckla och fortsätta få in ännu mer energi? Tokiga inspel, tävlingar med mera. 

 I januari kommer vi att fortsätta peka på att Vision har lösningar för att bryta 

sjukskrivningstrenden och vi uppmanar att jobba med friskfaktorer på arbetsplatserna. Finns 

det idéer till verktyg – passa på att prata med varandra och skicka med idéer.  

 

Har du tankar och idéer? Mejla till jenny.ahlman@vision.se  

 

 

 

 

 

http://sedellfriends.se/
tel:0771-773%20800
http://satttonen.se/
https://vision.se/Din-trygghet/Arbetsmiljo
https://vision.se/Din-trygghet/Arbetsmiljo/sjukskrivningskostnader/visions-i-media/
https://vision.se/Din-trygghet/Arbetsmiljo/sjukskrivningskostnader/visions-i-media/
https://vision.se/Medlem/engagemangskiosken/
mailto:jenny.ahlman@vision.se


 

Solidaritetsfonden 
Förbundsstyrelsen presenterade Visions Solidaritetsfond och visade en film om Visions internationella 

arbete. Vision har fackliga projekt i flera länder i världen och ger även genom Solidaritetsfonden akut 

stöd vid behov. En gåva till Solidaritetsfonden är en bra föreläsarpresent att använda er av. 

 

Länk: Solidaritetsfonden. 

 

Valfrågor 
Regionkonferensen förrättade val till Samordningsgrupp och RIM. Regionkonferensen beslutade även 

att i framtiden utse hela Samordningsgruppen i samband med den regionkonferens som sker vartannat 

år. Tidigare har mandaten varit saxade vilket gjort att det uppstått en del vakanser under 

mandatperioderna. Vid behov av fyllnadsval till RIM under mandatperioden fattar 

Samordningsgruppen i samråd med centret beslut. Vid behov av fyllnadsval till Samordningsgruppen 

fattar centrala valutskottets representant i Samordningsgruppen i samråd med centret beslut.  

 

Till RIM valdes: 
Lahcene Chellig (Skellefteåavdelningen) – omval  

Ulf Martinsson (NLL) – omval  

Lisa Franck (Kirunaavdelningen) – nyval  

Frida Lundström (Skellefteå kraft) – nyval  

Peter Burman (Vännäsavdelningen) – nyval  

 

Till Samordningsgruppen valdes: 
Lisa Franck (Kirunaavdelningen) – nyval 

Marie Sandström (Umeåavdelningen) – omval 

Ulf Martinsson (NLL) – omval 

Ann-Gerd Cardin (VLL) – nyval 

Roger Östman (Skellefteå kraft) – omval 

Charlie Persson (Lyckseleavdelningen) – nyval 

Mattias Arousell (Luleå stift) – nyval 

 

Centrala mandat i Samordningsgruppen:  
Katarina Holmqvist (förbundsstyrelsen) 

Hans-Jörgen Kronqvist (förbundsstyrelsen) 

Eva Vinsa (centrala valutskottet) 

 

Centrets representanter i Samordningsgruppen:  
Verksamhetschef 

Regionsamordnare 

 

Avslutning 
Annica och förbundsstyrelsen tackade för två bra dagar tillsammans.  

 

https://vision.se/Medlem/Fair-Union/Solidaritetsfond/

