
 

 

Datum: 17-18 juni 2021 

Antecknat av: Sara Mäki 

 

Minnesanteckningar samordningsgruppen i område norr  

17-18 juni 2021  

Närvarande: Annica Berg-Flemström, Sten Andersson, Katarina Holmqvist, Marie 

Sandström, Åsa Vidmark, Ann-Gerd Cardin, Ingrid Boström, Lena Nysjö, Elisabeth 

Asplund, Sara Mäki  

  

Incheckning  

Alla närvarande får berätta hur det har det.  

 

Läget på centret och område Norr  

Från januari 2020 och fram till juni 2021 har centret arrangerat 69 aktiviteter där 1665 person 

har anmält sig till. Det motsvarar 17% av vår medlemsgrupp i Västerbotten och Norrbotten.  

 

Verksamhetsplaneringsdagar för förtroendevalda  

Vi kommer inte att genomföra en större konferens som vår första plan var. Istället har 

avdelningarna och klubbarna i vårt område fått en inbjudan med olika alternativ på hur de vill 

genomföra denna verksamhetsplaneringsdag. Det första alternativet är att personal från 

centret kommer antingen fysiskt eller digitalt till styrelsen och verksamhetsplanerar enskilt 

med styrelsen. Det andra alternativet är att delta på en digital verksamhetsplaneringskonferens 

den 8 oktober. Stiften och regionerna har ytterligare ett alternativ som är att delta på en 

nationell verksamhetsplaneringskonferens som riktar sig mot styrelser i regioner och en 

likadan som riktar sig mot styrelser i stiftet.  

 

Information om ny Samordningsgrupp  

Nominering gick ut tidigare i vår om att det ska utses en ny. Där framgick det även att om det 

är fler nomineringar än platser så kopplar vi in centrala valutskottet. Men vi behövde inte göra 

det eftersom det inte kom in fler namn än platser. De som har blivit nominerade har blivit 

utsedda.  

 



 

 

Den nya samordningsgruppen som träder i kraft hösten 2021 består av:  

• Maria Lindgren, Vision Umeåavdelningen  

• Maria Stridsman, Vision Luleåavdelningen  

• Åsa Vidmark, Vision Luleå Stiftsavdelning  

• Charlie Persson, Vision Lyckseleavdelningen  

• Ann-Gerd Cardin Vision Region Västerbotten  

• Lena Nysjö, Vision Region Norrbotten  

• Ingrid Boström, Vision Skellefteåavdelningen  

• Ann-Helene Willberg, Luleå Energi Vision-klubb  

 

Dialog organisationspolitik  

Förbundsmötet beslutade att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att söka och utveckla samarbeten 

på nationell nivå i syfte att stärka organisationsgraden och utveckla den svenska 

partsmodellen.  

 

Under mötet genomför vi ett grupparbete och besvarar följande frågor:  

1. Vilka lokala samarbeten med andra fackförbund har ni idag? På vilket sätt sker dessa 

samarbeten.  

2. Kring vilka frågor samarbetar ni med andra förbund?  

3. Vilka samarbeten upplever ni ger mest resultat för medlemmarnas frågor?  

 

Rekryteringsläget  

Vi behöver öka inflödet av nya medlemmar i vårt område. Vi behöver gemensamt vara med 

och peppa och ställa frågan. Vi har ökat medlemmar i 10 år och det ska vi fortsätta göra. I en 

medlemsundersökning som har frågat 1600 nya medlemmar så har man sett att endast 25 % 

upplevt att de fått frågan om att gå med i Vision. Vi behöver jobba med att man har en känsla 

av att vi har en fråga om medlemskaps kultur i Vision.  

  

Vad tror ni att vi behöver göra nu för att öka medlemsinflödet?  

Vi behöver synas ute på arbetsplatserna eller vid arbetsplatserna beroende på hur det ser ut i 

höst. Skicka ut välkomstbrev till nyanställda från den som är Visionsansvarig på 



 

 

förvaltningen. Kan vi göra något med 10 års firandet, bjuda på något utomhus en vacker 

höstdag.  

Månadsbrev ut till medlemmar och där vi påminner medlemmarna att ställa frågan. Samt få in 

listor på nyanställda och utifrån den påminna medlemmar på arbetsplatser att värva dessa.  

Synas mer i media, opinion.  

  

Information från förbundsstyrelsen  

Referensgruppen för interna demokratiska organisationen har haft sitt första möte, mer 

engagemang och större inflytande. Är man intresserad att delta i denna kan man mejla till 

Kajsa qvist.  

  

Äldreomsorgslyftet har dragit igång, en lokal strategisk mobilisering. Veronica har haft möte 

med alla partiledare utom SD. Sen har det startats upp ett jättearbete att fånga upp det stora 

äldreomsorgslyftet det pratas om. Maria Wallström, ombudsman för chefer på Visions center i 

Luleå är ansvarig för projektet. Det har varit stort intresse för avdelningar och klubbar att 

delta.   

  

Det har gått ut en enkät till förtroendevalda hur de upplever stödet. Generellt så upplever man 

att man har ett stort stöd.  

  

Vision har tecknat ett nytt krislägesavtal, den finns att läsa på hemsidan. Det är bättre än det 

förra som tecknades 2018. Det som nu behöver göras inom skr är att teckna nya lokala.  

  

Mitt inne i förhandlingar om nytt pensionsavtal.  

  

Fått in en motion från vårt område till förbundsstyrelsen, det handlar om att stärka skyddet 

när förtroendevalda hamnar i vissa situationer. Förbundsstyrelsen tyckte att motionen var 

väldigt bra.  

  

Gjort ett stort utvecklingsarbete i styrelsen. De har tagit beslut om att de har resurspersoner i 

förbundsstyrelsen som fokuserar på vissa saker lite extra.  

  



 

 

Förbundsstyrelsen har tagit fram riktlinjer hur man förhåller sig till distansarbete och 

post corna. Information kommer att komma upp på hemsidan.  

 

Information från centrala valutskottet  

Inget nytt att informera från centrala valutskottet.  

 


