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Annika Strandhäll håller sitt inledningstal  

Vi har stora utmaningar som förbund både i Sverige men även utomlands där vi har ett 
internationellt engagemang.  

Internationellt pågår en stor diskussion/fajt inom ILO om strejkrätt sedan 2012.  ILO består av 
ett trepartssystem: Regeringar och arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. 

Svenskt näringsliv är ett av de drivande bakom detta ställningstagande. De fackliga 
organisationer som har många medlemmar har mer kraft. 

 
Läs mer om ILO: http://svenskailo-kommitten.se/om-ilo/    

Från region norr har vi kommit med förslag till värdegrunden, detta kommer att tas upp på 
förbundsmötet.  

Jag kan inte göra allt, men jag kan göra något. Och om vi alla gör något, kan vi tillsammans 
klara allt. Tillsammans bygger vi Vision – bit för bit! 

Annika avslutar med att påminna oss om Eva Nordmarks ord: Det är i motvind inte i medvind 
som draken reser sig! Det är vår uppgift att se att Evas drake fortsätter att flyga. 

 

Centrala valutskottet informerar 

Förbundsmötet utser ett valutskott om sju ledamöter för beredning av val. De ska ta hänsyn 
till mångfald. Praxis är att det finns en deltagare från varje region.  

De föreslår ordförande, ledamöter till förbundsstyrelsen samt revisorer och 
revisorssuppleanter, de förrättar fyllnadsval. De har även fått uppdrag att se över 
avtalsgrupper. Centrala valutskottet utser ombud från allmänna allmänna klubben, 
pensionärsombud och riksombud. 

Visions stadgar och valordning är grunden för valberedningen.  

Inför varje styrelseval så tar de fram en ny kompetensprofil som hela förbundsstyrelsen ska ha 
tillsammans.  

Mellan valåren så träffar valutskottet de olika arbetsgrupperna och kompetensutvecklar sig.  

http://svenskailo-kommitten.se/om-ilo/


De representerar hela Vision, inte någon specifik region.  

Fyllnadsval till förbundsstyrelsen kommer att ske för Mikael Stillman. 18 nominerade, 8 har 
valt att dra sig tillbaka och nu finns 10 stycken kvar.  

Valutskottets förslag till ny ledamot i FS är Niklas Borg, Social, lojal, samhällsintresserad, 
jobbar hos en privat arbetsgivare – Vi tror att Niklas kan ge oss nya dimensioner inom Vision. 

I utskottsarbetet ska alla diskutera om: 

 Prata om de som sagts  
 Är något oklart? 
 Frågor synpunkter? 
 Medskick till den som blir vald till valutskottet.  

 

Förbundsstyrelsen  

Berättar om sitt uppdrag och om förbundsmötet.  

Arbetsformer 

 Utskott för motioner och värdegrund 
 Samordningsutskott 
 Plenum 
 Åsiktstorg 

Viktigt är att det som händer och beslutas om i Gävle tas med hem och fortsätter arbetas med.  

Vi tittar på:  

 Visions värdegrund och processen kring det. 
 Styrningen i Vision. 

När förbundsstyrelsen går igenom motionerna och besvarar dem så tittar de på ATT-satserna 
och det är dessa som besvaras.  

 

Visions ekonomi 

Kerstin Eriksson berättar om visions ekonomi och förslag. Se även bifogat bildspel. 

Vad är det som påverkar medlemsavgifterna? 

Inte lönen så mycket eftersom de flesta ligger på maxavgiften, men inflationen påverkar, de 
erbjudanden som vi har – tex. avgiftsfritt för nya medlemmar under 30 år.   

Över 90 % som har gått med under gratisperioden stannar kvar i förbundet.  
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16 september 
Backspegel från igår.  

Arbetet med utskottsarbetet fortsätter.  
Redovisning av utskottsarbetet – åsiktstorg med många bra och intressanta diskussioner. 
Dagen fortsatte med rollspel vilket fungerade mycket bra. 

Annica B-F går igenom Visions informationsmaterial. Idag har Vision ca 70 tryckta 
produkter, foldrar och tidningar mm. Se även bifogat bildspel. 

Fråga ställs till alla i rummet – vilket material använder ni mest?   

Svar: Löneinformation, pensionsinfo, medlem i Vision och alla yrkesblad 

Visions hemsida ska vara navet i all information, eftersom att det räcker med en liten 
förändring i en text så måste allt tryckt material kastas.  

I alla undersökningar som vi har gjort har det kommit fram att det är viktigt att vi har en 
chefstidning.  

Förslag från region Norr: Att man ska kunna välja att inte få tidning utskickad till sig. 
Kanske möjligt i nya systemet? 

 

Val 

 Vi beslutar att nominera Eva Vinsa till region norrs representant till centrala 
valutskottet. 

 Vi beslutar att nominera Marie Sandström och Hans-Jörgen Kronqvist som ordförande 
i utskott på Visions förbundsmöte. 
 
 

Tack för två jättebra dagar! 
 

Hälsningar  
Annica Berg-Flemström med personal. 
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