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Minnesanteckningar 

Samordningsgruppen i Norr 19-20 

november 
Närvarande: Annica Berg-Flemström, Sten Andersson, Åsa Vidmark, 

Hans-Jörgen Kronqvist, Marie Sandström, Elisabeth Asplund, Ingrid 

Boström, Sara Mäki, Lena Nysjö, Katarina Holmqvist, Charlie 

Persson 

 

Återkoppling från centret i Luleå 
Sen pandemin började har verksamhetscheferna ett möte varje måndag 

eftermiddag för att stämma av hur det är på centrerna, om något center behöver 

hjälp etc. Vi har inte haft arbetsplatser som behövt stängas ner och ingen 

smittspridning. 

Varje arbetsplats har fyllt i ett dokument med riskbedömning om smittspridning 

och hur vi ska arbeta för att motverka smittspridningen. Kontoren är öppna om 

man inte har möjlighet att arbeta hemifrån, men personalen uppmuntras att arbeta 

hemifrån så gott det går. På centret i Luleå arbetar majoriteten hemifrån.  

Fysiska träffar har ställts om till digitala. 

Förslag på mötesdagar för Samordningsgruppen 2021 
5 feb digitalt 10-15:00 

 

8-9 april lunch till lunch förutsatt att vi kan träffas fysiskt.  

Om inte har vi digitalt möte 9 april 10-15:00 Annica kollar annat datum i april 

eftersom det är påsklov denna vecka och veckan före är halvvecka. 

 

17-18 juni lunch till lunch förutsatt att vi kan träffas fysiskt.  

Om inte har vi digitalt möte 18 juni 10-15:00 

 

25-26 november lunch till lunch förutsatt att vi kan träffas fysiskt.  

Om inte har vi digitalt möte 26 november 10-15:00 

 

Datum: 2020-11-19 

Sara Mäki 
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Tillfälle           Veckor             Datum                      

1                        9-15                  1/3-16/4         Regionala träffar för samtliga 

samordningsgrupper 

2                        39-45               27/9-12/11    Regionala träffar för samtliga 

samordningsgrupper 

  

( Under våren kommer det vara en ny nomineringsprocess och digitalt val av 

Samordningsgruppen i område Norr)  

 

FS informerar 
Corona energi 

Utifrån förbundsstyrelsens underlag diskuterar vi följande frågor som sedan 

sammanställs och skickas till Kajsa Qvist 

1. Hur kan vi som förtroendevalda få energi att hålla ut i Corna-tider? 

2. Vad tror vi förtroendevalda med lite tid för sitt uppdrag kan behöva? 

3. Vad behövs för att förtroendeuppdraget ska vara roligt och meningsfullt? 

4. Tips på hur förtroendevalda kan vara aktiva och synas digitalt, text i 

sociala mediegrupper och göra varandra bättre där. 

5. Hur kan vi ställa upp för varandra? 

6. Vilket stöd behöver vi från Visions center och resurscenter? 

7. Övrigt som vi vill lyfta 

 

Utvärdering av förbundsmötet 

Hans-Jörgen går igenom sammanställning av utvärderingen. Upplevelsen har 

stora variationen mellan områdena, men generellt är upplevelsen att det har 

fungerat bra. 

Förslag från samordningsgruppen att man skulle starta en referensgrupp som 

diskuterar de demokratiska processerna. Samt att man låter samordningsgrupperna 

läsa igenom material. 

 

Information från Förbundsstyrelsen senaste möte. 

Det är en ny förbundsstyrelse som valdes under förbundsmötet. Alla möten har 

varit digitala pga pandemin. Avtalsfrågor har varit mycket fokus på under mötet. 

Pratat om de nya policyn för schysst matbord som snart är färdig att skickas ut. De 

hade en genomgång av A-kassan. Pratade även om den nya Visions-appen som 

lanserades i början på november, som vid det mötet hade haft 5800 nedladdningar 

varav snittbetyget var 4.5 på hur bra appen upplevs att vara. Fick en dragning om 
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minimilöner som är aktuellt på europanivå, våra fackliga kollegor arbetar med att 

vi ska få behålla vår svenska modell.  

Novus har gjort en undersökning om chefers arbetsmiljö som Vision har gjort en 

rapport om. 

En undersökning om hemarbete under pandemin har gjorts och en rapport håller 

på att tas fram från Vision. 

Rekryteringsgala kommer inte att genomföras i februari. Men man kommer att 

uppmärksamma vinster som vanligt, så gå in och nominera årets 

rekryteringsstjärna 
 
 

Centrets förslag på verksamhetsplan 2021 

Detta är centrets förslag utifrån nya inriktningen. Kansliet har en ny arbetsgrupp 

där vi tittar på om centrerna kan arbeta tillsammans. 

Vi tänker också att verksamhetsplanen är ett mer levande dokument, så att vi kan 

ställa om och förändra om det skulle behövas. 

Verksamhetsplanen vi visar är aktiviteter som är kopplade till en kostnad. Centret 

gör även andra aktiviteter så som coachningar och nationella utbildningar. 

Vi tänker att framför allt första kvartal är allting digitalt, men planerar även andra 

kvartal också för digitalt men förhoppningsvis även lite fysiskt. 

Vi kommer att ha ett skärslit ombudfokus under 2021, aktiviteten i vår VP är inte 

en sådan ombudsutbildning som avdelningar/klubbar kan beställa från 

utbildningsgruppen i kansliet, dvs inte grundutbildning. 

Intresserad av att bli ombud i Vision? – tanken är att marknadsföra och att det ska 

bidra till att vi får fler ombud. 

Vi har en del nya aktiviteter och har tagit fram 14 arbetsgrupper där personalen 

kommer delas upp i och ansvara för att planera och ta fram aktiviteterna. Så som 

inspiration på trekvarten.  

Stödpaket till digitala årsmöten – centret ska ta fram ett kit för digitala årsmöten. 

Budgeten för 2021 
Budgeten är inte ännu helt klar, Annica berättar hur förslaget ser ut. 
 

Återkoppling från VP dagar 
Vi har träffat ca 210 deltagare. 30 styrelser har vi träffat fysiskt, 6 digitalt och vi 

har några kvar som ska genomföras digitalt. Vi är enda centret som genomfört 
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verksamhetsplaneringsdagarna på detta sätt och vi ser styrkan i detta då vi kunnat 

fånga upp hur det är hos styrelserna på ett annat sätt. Den 8 december kommer vi 

att utvärdera ordentligt dessa dagar. 

 

Vision – en kraft för framtiden 
Dokumenten upplevs bra och att det är lätt att verksamhetsplanera utifrån den. 

När man sedan presenterat verksamhetsplanen för medlemmar så var det bra att 

kunna visa att man utgått från den. 

 

Information från centrala valutskottet 
Ingen information i dagsläget att ta upp. Centrala valutskottet är relativt ny då den 

valdes under förbundsmötet. De har hunnit träffats en gång hittills. 

 

Övriga frågor 
Tips från Umeåavdelningen, när man har digitala medlemsmöten och vill bjuda på 

fika så kan man skicka digitala Svergiecheckar till de som deltog på mötet. Marie 

skickar till Sara kontaktuppgifter så mejlar hon ut den till samordningsgruppen.  

 

 


