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Minnesanteckningar från 

samordningsgruppen 2022-01-28 
 

Deltagare; Birgitta Nimgård, Christina Gustafsson, Anna Nilsson, Mariela 

Ferre Hofman, Oliver Wide-Swensson, Anders Christensson, Hans 

Forsberg, Claudia Velasquez, Jannika Josefsson och Ulf Sjöberg.  

 

Tid; Fredagen den 28 januari, kl. 09.00 – 12.00. 

 

Plats; Digitalt via Teams. 

 

 

1. Läget lokalt 

Vi började med incheckning och avstämning kring hur situationen är hos var 

och en lokalt. 

 

2. Aktuellt från FS 

Mariela informerad om vad FS diskuterat efter förra samordningsgruppsmötet; 

 

• Arbetsgivarens uppsägning av kyrkans avtal 

• Förbundsmötet och alla förberedelser inför det 

• Vaccinationsfrågan kring att AG kräver att personal ska vara 

vaccinerad 

• Årsplanen för 2022 med olika parlamentariska arenor 

• Demokrati i Vision 

• Medlemssiffror och ytterligare satsningar för att öka i facklig styrka 

• Kommunikation och opinionsbildning 

• Bakgrundskontroller för äldreomsorgspersonal 

• Ekonomisk redovisning för framtidens arbetsplats 

 

3. Aktuellt från centret 

Ulf berättade lite kring verksamheten; 

 

• Ordförandekonferensen i december var uppskattad och det framfördes 

önskemål om att genomföra detta även under 2022.  

Datum: 2022-02-07 
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• Centret har administrerat och skött det praktiska för de tre digitala 

dialogerna kring medlemsavgiftsmodellen för avdelningar/klubbar 

med färre än 700 medlemmar.  

• En samordnare har stöttat Stockholmscentret med 

inbjudningar/anmälningar/bekräftelser etc, eftersom de har två nya 

samordnare i introduktion.  

• Vi har genomfört en första demokratiskola och utfallet blev så pass 

positivt att vi kommer bjuda in till fler tillfällen.  

• Vi har fortsatt begränsningar för närvaron på kontoret och vi genomför 

inga fysiska möten ute i område syd. 

• Ingen medarbetare är sjuk i Covid.  

 

 

4. Vision – en kraft för framtiden 

Siffrorna för 2021 landade på en ökning i medlemsantal och förbundet har 

vuxit varje år sedan vi bytte namn till Vision. Ett toppenbra jobb av alla våra 

förtroendevalda och ett viktigt signalvärde i att fortsatt växa. 

 

Rapporten kring rekrytering under januari är ännu inte klar eftersom månaden 

har några dagar kvar. Prognosen är att vi hamnar under målet och att vi ändå 

ökar i medlemsantal netto på totalen.  

 

5. Förmöte inför förbundsmötet 

Förmötet för område syd kommer att ske tillsammans med område sydost 

(Linköping) och på Malmö Live i Malmö. Datumen för genomförandet är 

planerat till den 30-31 augusti. 

 

6. Övrigt 

Den nationella träffen för samordningsgrupperna kommer att ändras utifrån 

ursprungsplanen. Det blir en uppstartsdag i from av digital träff den 31 mars 

och en fortsättning fysiskt den 26-27 april. Separat inbjudan kommer. 

 

Anna informerade om vad som händer i TCO-rådet Skåne. Det arrangeras en 

pensionsföreläsning den 15 februari och Anna skickar ut inbjudan. Det 17 

februari är det årsmöte för rådet och Ulf skickar in en bekräftelse på att Vision 

medverkar i rådet under 2022, samt nomineringar från Vision. 

 

7. Nästa möte 

Fredagen den 11 mars, kl. 09.00 – 14.00. Vi hoppas på att mötet kan ske 

fysiskt på centrets kontor i Malmö. 


