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Minnesanteckningar fra n 
Regionala fo rbundskonferensen 
(Skelleftea ) 12-13 september 2016 
Dag 1  
 

 

10:00-11.00 Smörgås & avprickning/registrering 

 

11.00-11.30 Välkommen och inledning (Annica B-F,) 

Annica började konferensen med att hälsa alla varmt välkomna, gick igenom praktisk 

information under dagarna. Centrets personal presenterade sig och därefter hade vi en 

kort presentationsrunda av alla deltagare. Extra roligt att många var på sin första 

konferens. Deltagare som ingår i regionens Samordningsgrupp och RIM, rådet för 

integration för mångfald, presenterade sig. Välkommen, inledning och syfte. Praktisk 

information. Vi hade besök av Visions tidning och Per Jernberg, han presenterade sig 

och berättade syftet med att han var på plats. Han önskade få återkoppling på Visions 

tidningar. Vad som är bra och det som kan bli bättre.   

 

11.30-12.00 Anförande av förbundsordförande Veronica Magnusson 

Veronica hälsade alla välkomna och höll sitt anförande som handlade bland annat om 

att Vision ser möjligheterna. Vi arbetar för att vara närvarande, ställa frågan och 

inflytande. Vi jobbar med vårt fackliga ledarskap och inte fackligt lidarskap. Vi jobbar 

vidare med Visions hjärtefrågor och mål. Vision växer och det gör även vår potential. 

Vårt viktigaste jobb är att fortsätta ställa frågan om medlemskap till Vision. 

 

12.00-12.15  Varför har vi Regional förbundskonferens? (Katarina Holmqvist 

Förbundsstyrelsen) 

 

Katarina gick igenom syftet med konferenserna: 

Genomförs de år det inte är förbundsmöte 

Förbundsmötets beslut stäms av och diskuteras 

Förbundsstyrelsens inriktning, hjärtefrågor och mål under beslutsperioden 

 

Viktigt med Dialog om: 

Visions framtida demokratiska processer 

Visions framtida utbildningsstöd 

Hjärtefrågor och mål 

Redovisa hur långt arbetet har kommit 

Samla in synpunkter 

 

 

12.15-13.00 Lunch 

 

13.00-14.00 Föreläsning med Ari Riabacke 

 underlag bifogas. 
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14.00-14.30 Rekryteringssprånget (Hans-Jörgen Kronqvist Förbundsstyrelsen & Birgitta 

Hedman, rekryteringscoach på centret i Luleå) 

  

 Presenterade tanken med Rekryteringssprånget- underlag bifogas. 

Karläggning i egna regionen   

Presentation om Rekryteringsdag och Rekryteringsgala – bilaga bifogas 

 

14.30-15.00 Fika 

 

15.00-16.30 Rekryteringssprånget (Hans-Jörgen & Birgitta) 

Grupparbeten 

Alla delades in i sex olika grupper och alla grupper roterade så att alla pratade om: 

Värva appen, ny på jobbet-kitten, medlemstipset, rekryteringssidorna på webben, 

engagemangskiosken och brainstorming.  

Praktisk verkstad, 6 x 15 minuter. 

 

Station 1 – Värva appen (Jenny A + Ulf) 

Station 2 – Ny på jobbet-kittet (Ingrid + Eva) 

Station 3 – Medlemstipset (Åsa + HJ)  

Station 4 – Rekryteringssidorna på webben (Birgitta + Katarina) 

Station 5 – Engagemangskiosken (Maria & Andreas + Charlie) 

Station 6 – Brainstorming (Hanna & Jenny H + Marie) 

 

Grupperna roterar på följande sätt: 

Grupp 1 börjar på station 1  Station 2  3  4  5  6 

Grupp 2 börjar på station 2  Station 3  4  5  6  1 

Grupp 3 börjar på station 3  Station 4  5  6  1  2 

Grupp 4 börjar på station 4  Station 5  6  1  2  3 

Grupp 5 börjar på station 5  Station 6  1  2  3  4 

Grupp 6 börjar på station 6  Station 1  2  3  4  5 

 

 

16.30-17.00 Varför chef? (Maria Wallström, personlig ombudsman för chefer) 

 

Maria presenterade sig och informerade om det stöd som vi erbjuder våra 

chefsmedlemmar. I storgrupp pratade vi om varför det är viktigt för Vision att ha 

chefsmedlemmar. Det är viktigt att vi ställer frågan och rekryterar chefer. Kontakta 

Maria om det är någon chefsaktivitet ni vill genomföra. Kom även ihåg att hänvisa till 

Vision Direkt. 

  

 

 

 

 

Dag 2 
 

08.30-08.45 Backspegel + bildspel + Ingen maskin 

 Vi började dag två med en kort återblick på gårdagen.  

 

08.45-10.00 Dialogpass om utbildningsstöd (Affi Kölevik) 

 a. Presentation 

 b. Grupparbete (15 minuter per ställe) 
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Affi Kölevik processledare i översynen av Visions framtida utbildningsverksamhet. Lisa 

Frank ingår i arbetsgruppen och hon är ordförande i Kiruna kommunavdelning. De 

berättade om hur de har jobbat i gruppen och hur det framtida arbetet ser ut. 

Tre olika scenarier kring Visions framtida utbildningsstöd. (fanns med i utskicket inför 

regionala förbundskonferensen)  

Vi grupparbetade och pratade om alla tre scenarier, mer av allt, den förtroendevalda 

väljer själv och E-lärande när du själv vill. 

Sammanställningen bifogas. 

 

Ordning som grupperna ska rotera 

Grupp 1  Rum 3  Rum 5 

Grupp 2  Rum 4  Rum 6  

Grupp 3  Rum 5  Rum 1 

Grupp 4  Rum 6  Rum 2 

Grupp 5  Rum 1  Rum 3 

Grupp 6  Rum 2  Rum 4  

  

- Mer av allt  

- Den förtroendevalde väljer själv  

- E-lärande när du själv vill  

 

10.00-10.30 Fika 

 

 

10.30-11.50 Framtida demokratiska processer (Leffe Hansson, Stabschef 

a. Presentation av materialet som mejlades ut i samband med bekräftelsen. 

Leif och Katarina berättade om arbetet och därefter grupparbetade alla och besvarade 

på ett antal frågor. Sammanställning bifogas.  

  

 

11.50-12.05 Socialt område – Från plan till handling (Martin Bernsteen) 

Martin berättade om det arbete som görs inom sociala området. Viktigt att lyfta de 

rapporter som vision tagit fram för chefer och medarbetare. Vi delade även ut den 

framtagna foldern som man kan beställa på hemsidan. Beställ gärna den och dela ut på 

arbetsplatser. 

  

12.15-13.00 lunch 

 

13.00-14.20 Hjärtefrågor (Hans-Jörgen, förbundsstyrelsen) 

 a. Hans Jörgen berättade om hur Vision jobbar med hjärtefrågor.  

b. Workshop kring fyra av hjärtefrågorna och fokus på hur man lokalt kan jobba. 

 Vi grupparbetade kring fyra av hjärtefrågorna: 

  

- Förutsättningar för chefer & ledarskap 

- Fair Union 

- Hållbart arbetsliv – mer arbetsglädje 

- Framtidens arbetsliv 

 

Avslutning  

Annica avslutade konferensen med att tacka alla engagerade förtroendevalda och ett 

stort tack till personalen som fixat allt så bra. 


