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Datum: 2022-09-23 

Minnesanteckningar samordningsgruppen 

område norr 23 september digitalt. 

Närvarande: Annica Berg-Flemström, Katarina Holmqvist, Åsa Vidmark, Maria 

Stridsman, Ann-Helene Willberg, Elisabeth Asplund, Ann-Gerd Cardin, Ingrid 

Boström, Charlie Persson , Sara Mäki 

Frånvarande: Maria Lindgren, Lena Nysjö 

 

Läget på centret och i område Norr 

När vi har haft fysiska aktiviteter har det varit en hel del avanmälningar, vilket är 

förståeligt då man nu stannar hemma vid förkylningssymtom. Centret kommer att ha 

detta i åtanke när de verksamhetsplanerar inför 2023. 

Samordnare Ingrid går i pension nu i månadsskiftet till oktober. Hennes efterträdare har 

börjat arbeta i augusti och heter Marie Sköld. 

Förbundsstyrelsen informerar 

Just nu är det väldigt mycket arbete inför förbundsmötet som är 29 september till 1 

oktober. På Förbundsmötet i år blir det väldigt stora utskott, det är fler ombud som är 

anmälda i och med att vi är fler medlemmar.  

Den 22 september var det årsmöte digitalt och förbundsstyrelsen fick många frågor och 

det var bra engagemang. 

Förmötena har också varit väldigt bra, mycket energi och bra engagemang. 

Utvärderingarna från förmötena har varit jättebra.  

Rekryteringsgala brukar vara i Stockholm, en stor för alla områden. Nu kommer man att 

ha en rekryteringsgala i alla områden och sen en nationell som blir digital.  
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Centrala valutskottet informerar 

Det var tre ledamöter i förbundsstyrelsen som meddelade i maj att de kliver av sitt 

uppdrag. Centrala valutskottet gick ut med information om nominering till fyllnadsval 

och fick in 34 nomineringarna. Alla är intervjuade och sju personer har fått göra en 

personlighetstest. Centrala valutskottet har kommit fram till ett förslag som de lägger 

fram till förbundsmötet.  

Fyllnadsval till förbundsstyrelsen 2022 (vision.se) 

Verksamhetsplanering 2023 – inspel till centrets verksamhetsplanering 

När det är förbundsmötes år är centret alltid lite senare i processen av 

verksamhetsplaneringen, eftersom centrets verksamhetsplan sätts utifrån de beslut som 

tas på förbundsmötet. En satsning som är som förslag till förbundsmötet är fler 

förtroendevalda Men också fler medlemmar är också jätteviktigt att fortsätta arbeta med. 

Vi delar upp samordningsgruppen i två grupper, där de får diskutera kring centrets 

verksamhetsplan och ge inspel. 

Val av representant till beredningsgruppen 

Fyllnadsval till centrala valutskott ska genomföras. På förmötena skulle man föreslå en 

person som ska ingå i en beredningsgrupp. Från vårt förmöte så blev Maria Lindgren 

nominerad från vårt område, vilket även fastslagit. 

Fler förtroendevalda till Vision 

Förra veckan hade Vision en personalkonferens där hela kansliet medverkade fysiskt i 

Stockholm. Under den konferensen genomfördes ett arbete kring fler förtroendevalda 

till Vision. Efter personalkonferensen hade centercheferna möte för att diskutera vad vi 

kan göra nu. Vi behöver arbeta med att försöka göra tröskeln till att bli förtroendevald 

lägre. 

Rekrytering – hur ligger vi till och hur kan vi öka rekryteringen av nya 

medlemmar? 

I område norr har vi haft målet 10.000 medlemmar under några år. I augusti var vi strax 

under 10.000. Uppmaning till samordningsgruppen att om de har listor från 

https://vision.se/om-vision/forbundsmote/forbundsmote-2022/fyllnadsval-forbundsstyrelsen/


 

Sida 3 av 3 

arbetsgivaren så kan de skicka de till Birgitta Hedman, rekryteringscoach. Ställa frågan 

kulturen måste vi hålla kvar.  

Förslag från samordningsgruppen - viktigt att gå in och kolla vilka medlemmar som är 

på väg att lämna och ta samtalet tidigare i processen. Önskemål om man kan ta hjälp av 

Birgitta Hedman (rekryteringscoach på Visions center i Luleå) med det. Annica kommer 

att ta frågan med Birgitta och återkommer. 

Satsning på att öka i facklig styrka 

Vi behöver bli fler medlemmar och fler förtroendevalda. Målet är att bli 16.000 

förtroendevalda. Riktmärke är att 10% av medlemmarna ska ha ett förtroendeuppdrag. 

Höstens kampanj 

Vi ska synas mer än vad vi har gjort tidigare. Vårt huvudbudskap under höstens 

kampanj är ”Ditt jobb är vårt jobb”. Vi ska vara närmare än någonsin, känslan ska vara 

att vi är ett fackförbund nära medlemmen. Kampanjen kommer att synas i datorn, 

utomhus, sociala medier, play och poddar. 

Övriga frågor 

Samordningsgruppens nästa möte är den 1-2 december, vi kommer att träffas fysiskt i 

Luleå lunch till lunch. Sara går ut med information via mejl så snart som möjligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 


