
 

 

Sida 1 av 3 

Minnesanteckningar samordningsgruppen Område Norr 1-2 

december 

Närvarande: Ann-Gerd Cardin, Katarina Holmqvist, Elisabeth Asplund, Ann-Helene Willberg, Ingrid 

Boström, Maria Lindgren, Maria Stridsman, Åsa Widmark, Charlie Persson, Annica Berg Flemström, 

Sara Mäki 

 

Projektet 11 111/1111 
Anna Åkerström och Marie Sköld besöker oss och berättar om projektet som centret 

tagit beslut att genomföra. Målet med projektet är att vi till 2027 ska bli 11 111 

medlemmar och 1111 förtroendevalda. 

Bakgrunden till projektet är en koppling till satsningen att vi ska bli fler förtroendevalda 

och fler medlemmar i Vision som beslutades på förbundsmötet 2022. Idén med 

projektet kom också från att centret upptäckt att registervården gällande förtroendevalda 

behöver ses över. Centret upptäckte att det finns flera förtroendevalda som har uppdrag i 

Vision men som inte finns upplagda i vårt system. 

Centret kommer att göra en kartläggning hur det ser ut med registrerade 

förtroendevalda. Och utifrån kartläggningen kommer de att göra en plan för 

arbetsplatser, klubbar och avdelningar som behöver besökas.  

Det politiska läget i Område Norr 
Jenny Ahlman besöker oss och visar den sammanställning hon tagit fram över hur det 

politiska styret ser ut i Norrbotten och Västerbotten efter valet. 

Region Norrbotten har nytt styre med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 

Centerpartiet. Region Västerbotten har samma konstellation som förra mandatperioden 

med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. 

Gällande kommuner är det skifte i politiskt styre i 10 av 14 kommuner i Norrbotten och 

7 av 15 i Västerbotten (skifte innebär även om det bara är ett parti man har bytt). 

 

Centrets verksamhetsplanering och budget 
Annica visar centrets verksamhetsplan och budget, samt den centergemensamma 

verksamhetsplanen. Det finns en arbetsgrupp där representanter från alla center finns 

med. Arbetsgruppen diskuterar och tar fram en verksamhetsplan för vad vi kan göra 

tillsammans. Sen har aktiviteterna fördelats på alla center. 

Motionsarbete 
Alla samordningsgrupper har fått i uppgift att gå igenom nedan motioner, diskutera och 

komma med kommentarer. Vi delar upp samordningsgruppen i två mindre grupper och 

går sedan igenom i hela gruppen vad de kommit fram till. 

- Motion 4 Fysiska områdeskonferenser:  

- Motion 9 om Samordningsgrupperna:  

- Motion 10 Involvering av samordningsgrupperna i VP- och aktivitetsplan:  
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- Motion 42 Välfärdens löner:  

- Motion 68 om Organisationsprincipen:  

 

Mandatperiod Samordningsgrupp område Norr och Mitt 
Samordningsgruppen tar beslut om att förlänga mandatperioden för att harmonisera med 

5 övriga center. Detta innebär att samordningsgruppens nuvarande ledamöter sitter till 

hösten 2024.  Är det någon som behöver avgå från samordningsgruppen genomför vi 

fyllnadsval. 

Nya avgift från och med 1 april 2023 
Vi går igenom Visions nya avgiftsmodell. 

Information om hur man går tillväga om man ändrar avgiften kommer att komma 

centralt ifrån. 

Läget på centret 

Ny utbildningsbemanning inom kansliet – sju tjänster kommer att arbeta 50% och bemanna de 

utbildningar som erbjuds. De som arbetar inom kansliet kan idag ansöka till denna tjänst. 

Annons för föräldravikariat – Sara Mäki går på föräldraledighet den 1 februari och en annons för 

föräldravikariat ligger nu ute. Sista ansökningsdatum är den 7 december. 

Nya lokalen – Det har varit svårt att hitta ny lokal för centret i Luleå. Nu har vi en lokal som man har 

gjort en ritning på. I måndags hade centret en första workshop. 

I ombudsmannagrupper arbetar Andreas Lindqvist på ärendehanteringen under hela december. 

Centrala valutskottet 
Nominera till HÖK-avtalsgrupp till den 9 december. Det är två platser från varje område, blir det fler 

nominerade än platser blir det ett digitalt val i området. Valet genomförs mellan 13-17 december. 

Röstning utgår från mandatfördelningen. 

Förbundsstyrelsen 
Nominering till avtalsgruppen inom Sobona energi startar efter årsskiftet. Kyrkan är 

klar sedan oktober.  

Förbundsstyrelsen har kollat på statistisk kring hur många klubbar/avdelningar vi har i 

Vision och kan se att det har minskat antalet klubbar sen 2018. Varför man lagt ner är 

för att det saknas förtroendevalda. 

Utvärderingen av förbundsmötet visar att majoriteten har varit väldigt nöjd över 

förbundsmötet. Förbundsstyrelsen har tagit del av utvärderingen, diskuterat den och tar 

med sig det som behöver förbättras till nästa gång. 

Satsningen fler förtroendevalda - En tjänst som ska leda detta projekt har legat ute under 

hösten och sista ansökningsdatum har precis varit. Kopplat till detta projekt kommer det 

finnas flera olika referensgrupper. Intresset för att vara med i referensgrupp har varit 

rekordstort. 

Måltidspolicyn kommer att komma ut och ändringar kommer att göras i våra system vid 

anmälning till kurstillfällen. 
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Avdelningarnas ekonomi 
Vi går igenom hur ekonomin ser ut för avdelningarna idag. Fram till den sista december 

ska avdelningarna ha skickat in sin ekonomiredovisning. Mejl har gått ut till kassören.  

Övrigt 
Frågor och svar – Är en ny kunskapsbank som lanseras den 1 december på Vision.se 

och i appen. Man behöver vara inloggad för att komma åt den. 

Ordförandekonferensen 2023 -  Centret vill att samordningsgruppen ska tycka till om 

ordförandekonferensen ska vara uppdelad Norrbotten en heldag och Västerbotten en 

heldag, eller om vi ska samla alla ordförande för en lunch till lunch konferens som vi 

gjorde 2022. Samordningsgruppen är eniga om att ordförandekonferensen ska fortsätta 

vara lunch till lunch för område norr. 

Beslut datum för samordningsgruppens möte 2023: 

• 17 februari, 9-12 digitalt 

• 20-21 april, fysiskt lunch till lunch 

• 12 maj, 8.30-12.00 digitalt 

• 15 september, 8.30-12.00 digitalt 

• 20 oktober, 9.30-12.00 digitalt 

• 7-8 december, lunch till lunch fysiskt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


